М Р АЧ Н И Т Е П АТ Е Ш Е С Т В И Ј А Н А
Балканот и натаму е
преплавен со нелегално
оружје. Една Хрватска, која
е сè поблиску до Европската
унија, го има тој проблем,
кој кај нив е издигнат на
критично ниво. Да не
зборуваме за Босна, за
Албанија, за Србија со
Косово и за Македонија.
Регионот го држи рекордот
во поглед на поседувањето
воено оружје во Европа.
Каде тоа завршува? Каде го
има најмногу? Точно ли е
дека повторно оружјето
влегува во игра за
постигнување политички
цели? Паралелно со него, на
Балканот се враќаат лошите
момчиња кои палеа и
масакрираа низ
деведесеттите години. Уште
е свежа крвта од
југословенските трауми, а
некој повторно потпалува.

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Т

елата на ООН и на ЕУ подолго време спроведуваат кампањи за елиминирање на вишокот оружје на
балканските подрачја, но според некои
анализи, дел од него завршило на боиштата во Ирак и во Авганистан. Приватни
фирми од богатиот Запад, под надзор
на еден австриски офицер при ЕУФОР
во Босна, пренеле големи количества
оружје кон двете земји во кои денес се
води војна. Пред десеттина години маршрутата била обратна, а сега е двонасочна. Проценките велат дека денес
околу 20 милиони парчиња автоматско
оружје се наоѓаат во Ирак, но влагата и
песокот го оштетуваат, па затоа тоа е неупотребливо. Оттука, приватните фирми кои се во потрага по оружје, дошле
до идеја дека оружјето кое го има во
Босна и на Косово е компатибилно за
војување во услови какви што денес
има во Авганистан и во Ирак. Тие се поврзале со локалните терористичкокриминални банди на Косово, во Босна
и во Македонија и работата тргнала.
Околу Сараево постојат складишта во

И ОНИЕ КОИ ТРЕБА ДА ГО СОБЕРАТ СЕ
ВКЛУЧЕНИ ВО НЕГОВИОТ ШВЕРЦ

МАКЕДОНИ
ЗЕМЈА ЗА Ш
кои се наоѓа оружје на поранешната
ЈНА и тоа е добро зачувано. Босанските
власти им подлегнале на притисоците
на американските бизнисмени и тоа
веќе им е продадено. Едно од претпријатијата кое се занимава со таков бизнис
е "Таос индустриес", кое има само 27
службеници во Алабама. ЕУФОР го задолжило австрискиот мајор Ервин К. да
го уништи тоа оружје, но подоцна тој
добил друга задача и со негово посредување биле пренесени речиси 290.000
пушки, за кои морал да обезбеди и
лиценца за транспорт. Воопшто не било
тешко да се организира шверцерската
инфраструктура, бидејќи криумчарите
добро ги познавале ќелиите на Косово
и во Македонија. Постои документација
која го потврдува големиот транспорт
на муниција преку американската фирма "Таос" на адреса на политичката академија во Багдад. Маршрутата минувала
низ Турција, каде еден дел од оружјето
е одвоен за екстремистите од Кавказ.
Откако босанските складишта со муниција биле испразнети и откако таа била
транспортирана на боиштата на Средниот Исток, во Авганистан и во Чеченија, западните земји дале зелено светло
да почне проектот на ООН за уништување на оружјето. Во исто време, бил
отворен безбеден канал за шверц на
оружје низ Косово и Западна Македонија.
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ПОДЕЛЕНИ МЕЃУ
ПРОФЕСИОНАЛИЗМОТ
И ЗАРАБОТУВАЧКАТА
Разузнавачките служби, пред сè, на
оние земји кои имаат свои контингенти
во КФОР и УНМИК на Косово, ЕУФОР во
Босна или дел од странскиот естаблишмент во Македонија, јавно не говорат
дека тука се присутни. Но, секојдневно
преземаат чекори со кои или го стабилизираат или го дестабилизираат регионот. На пример, германски и швајцар ски разузнавачи од составот на
КФОР неодамна ја откриле организацијата на ветераните на ОВК со седиште
во Призрен, која имала свои оперативци инфилтрирани во УНМИК, во Косовските полициски сили, во една мултинационална бригада, во разни хуманитарни организации од муслиманските
земји и сл. Со таа организација на поранешната ОВК посредно, преку делегирани луѓе, раководел Ајман ал Завахири
од Ал каида.
По неколкуте смени во КФОР, на Косово пристигнал силен контингент од
Словенија, во чиј состав имало и лица
од словенечката тајна служба. Така, денес на Косово постои силна разузнавачка структура, која рамо до рамо со
воените структури на НАТО, се обидува

СВЕТСКИОТ ТЕРОРИЗАМ
Најголемиот шверцерски канал на оружје на
балканските простори во моментов е релацијата
Санџак-Косово. Секојдневно на тој потег може
да се забележи колона од камиони, кои превезуваат различни стоки, а никој не ги проверува. По НАТО бомбардирањето врз СР Југославија, главната врска на терор-криминалците од
Косово им се автопревозниците од Нови Пазар.
Во овој град има околу 2.500 регистрирани товарни возила, со носивост до 25 тона, во кои
лесно може да се прошверцува оружје од Косово
во Санџак и обратно. За тоа сведочат неколкуте
рации на српската полиција, во кои биле пронајдени и запленети огромни количества оружје, наменети за потребите на радикалните санџачки групи кои подготвувале терористички
акции.

ЈА - ТРАНЗИТНА
ВЕРЦ СО ОРУЖЈЕ
да ги пронајде екстремните организации и да ги открие шверцерските канали на оружје и муниција. Германскошвајцарскиот тандем е многу добро
поврзан со англо-американскиот (ЦИА,
ДИА, Ми5 и Ми6 ), а основна задача им е
контрола и спречување на шверцот и
запирање на шверцерските канали. Арно ама, одредени показатели покажуваат дека дел од истите тие структури ги
помагаат шверцот и нелегалниот трансфер на оружје. Како потврда за тоа е

ПОДАРОК НЕ СЕ ПРОДАВА
Што се случи со македонското оружје кое со камиони се транспортираше во Бугарија? Работите
некако се замачкаа. Министерот за одбрана немаше поим што се случува, Врховниот командант
Црвенковски само кажа дека не било шверц, а јавноста со право очекува одговор на прашањето
што навистина се случи? Кои се луѓето одговорни
за тој скандал, зошто сè беше изведено тајно, зошто никој од надлежните ништо не знаеше? Сè ова
ги има особеностите на класичен шверц на оружје.
Нормално дека никој од институциите нема тоа да
го признае, но јасно е дека не е сè по пропис. За
цената на автоматското оружје и да не се зборува.
Таа беше класична шверцерска. Цифрата од 13 милиони евра шверц со НАТО пода рокот брзо се
заборави. Оружјето беше, како што вели народот

"гланц" ново, неотпакувано, вешто и професионално заштитено. Сомневањата стануваат уште поголеми зашто станува збор за НАТО подарок за Македонија добиен во септември 1999 година. Немаше да биде чудно ако Македонија се ослободуваше од старо и од неупотребливо оружје, кое не одговара на НАТО стандардите. Но, овој чин претставуваше по малку и потценување на пријателите
од Запад, кои сакале да й помогнат на Македонија,
а таа тоа не го почитувала. Втор елемент кој сè уште остана неразјаснет е прашањето зошто истото
оружје прво беше оценето како застарено и предадено на репарација во "Металски завод-Тито", а
потоа фиктивно, без документација и без неопходното обезбедување, е упатено за Бугарија.

23 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 679 / 6.7.2007

Последниве
неколку години германската
разузнавачка
служба БНД поставила телефонски уреди
за прислушкување во Љубљана. Про ектот опфаќа заедничка соработка со словенечката служба СОФА, а
цел е да се соберат што повеќе информации за Балканот. Двете служби ја реализираат операцијата "По
2000-та", а за таа намена имаат отворено канцеларија
во Љубљана, во близина на седиштето на операторот
Телеком. Тоа им овозможило директен пристап до
главниот оптички кабел, кој ги поврзува државите од
Југоисточна Европа со централниот дел од континентот. Користена е инфраструктура која е останата
уште од времето на службата за безбедност на поранешна Југославија. Словенечката тајна служба соработувала и со британската Ми5 во обидот да се
пронајде и да се уапси генералот Ратко Младиќ на територијата на неколку држави. За таа цел се користени уреди и безжична телефонија, како и сателитски
станици. Се проценува дека оваа соработка нуди квалитетни докази и за шверцот на оружје на Балканот.

ЗАРАДИ НЕИСПЛАТЕН
"ХОНОРАР" ОД ШВЕРЦОТ,
СИЛАЈЏИЌ ДУРИ ЌЕ СЕ СТЕПАЛ

лесно изведената работа на западни фирми да прошверцуваат оружје од Босна и Косово преку Македонија во
Ирак или во Авганистан.

ШВЕРЦОТ ПОСЛАДОК ОД
ПОЛИТИКАТА
Босанската полиција отвори истрага за меѓународниот
шверц на оружје од Босна, во кој наводно бил вклучен и
познатиот босански политичар Харис Силајџиќ. Главната
оска на работите се одвивала меѓу поранешниот министер
за одбрана на Босна и Херцеговина, Хасан Ченгиќ, бизнисменот од Турција, Недим Шуљк, и водачот на хуманитарната
организација "ТЊРА", Фатих Ел Хасанеин. Оружјето го купувале од земјите на поранешниот СССР, а потоа го продавале
во Африка и на Средниот Исток, онаму каде што денес се војува. Дел од оружјето поминало и низ Македонија. Како и на
кој начин, веројатно никој не знае. За шверцот со ова оружје
знаел и Харис Силајџиќ, а од зделката добивал и одредена сума. Извештаи на босанското Министерство за внатрешни работи потврдуваат дека трговијата со оружје почнала уште за
време на војната во деведесеттите години, а транспортот го
извршувале турскиот бизнисмен и претставникот на невладината организација. Лице кое учествувало во шверцот тврди дека меѓу ексминистерот за одбрана на Босна, Хасан Ченгиќ и Харис Силајџиќ буквално дошло до тепачка, бидејќи Силајџиќ бил извисен за пари и не го добил она што на почетокот било договорено.
Руското и украинското оружје лесно, преку одредени канали, пристигнува во Босна, па оттаму се класифицира и се
распределува по контингенти. Камионите лесно ги минуваат
црногорските граници и косовската територија. Истите камиони мора да ја поминат и Македонија како транзитна земја. Тие патешествието го продолжуваат низ бугарска територија за да можат да дојдат во Турција. Потоа оттаму сè е полесно. Доколку транспортот на нелегалното оружје се врши
со авионски превоз, тогаш најзабележани се линиите Картум-Анкара-Бурса и Ташкент-Анкара-Бурса.
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