М А К Е Д О Н И Ј А Ќ Е Б И Д Е К О Л АТ Е
ТЕРИТОРИЈА ЛЕН ДИЛ
Македонските власти
треба да бидат свесни дека
Косово ќе добие статус кој
ќе биде најмалку болен за
Брисел и за Вашингтон. Ако
тоа е поделбата, која
делумно ќе ги задоволи и
Приштина и Белград како
еден вид компромис, тогаш
гласот на Црвенковски и
македонскиот Совет за
безбедност е безвреден во
приказната. Ниту на Србија
й е гајле за македонските
интереси, ниту на
косоварите им е грижа за
унитараноста на нашава
земја. Тие ќе гледаат да го
извлечат максимумот од
косовскиот колач, па нека е
на штета и на регионалната
безбедност и меѓуетничкиот
мир. Старата флоскула вели
- за територија вреди да
падне и крв. Веројатно ќе
удрат уште едно полувреме
од натпреварот за
освојување на "косовскиот
мундијал". Ние ќе му се
држиме на Рамковниот од
Охрид.

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

С

амо што народов помисли дека
полека, полека работиве кај нас
ќе тргнат, судејќи според одлуките на Владата за олеснување на живеачката, повторно ни се отвори вратата
на непредвидливата иднина. Состојбите
на Косово и регионот, кој го опкружува,
сè уште се кошмар за Балканот и за Европа. Прашањето дали протекторатот
ќе се дели или не, ги раздвижи повеќе
структурите околу претседателот на
земјава и опозицијата, отколку владините гарнитури. Со тоа се потврдува стратегијата на Груевски и на неговата коа-

ДА СЕ СПРЕЧИ ПОДЕЛБАТА НА КОСОВО, ЗА ДА
СЕ ЗАЧУВА УНИТАРНОСТА НА МАКЕДОНИЈА

ЗОШТО КФО
ОСЛОБОДУВАА
лиција, обзнанета на почетокот на владеењето, дека ќе се фокусира на економските теми, а ќе стави мораториум
на меѓуетничките. Но, веројатно некој
друг ќе го диктира темпото на етнички
план. Тоа неизбежно ќе бидат радикалните структури, криминалците, ексбандитите и поранешните терористи, сите
поттикнати од незадоволните и од запоставените политички структури на
Косово, во Македонија и на југот на Србија. Тие неспорно дишат како едно тело, дејствуваат како еден организам, за
нив граница не постои, институција уште помалку.

БЕРМУДСКИ
ТРИАГОЛНИК...
ЛОЈАНЕ-ПРЕШЕВОПРИШТИНА
Последниве седмици разузнавачките
структури се активни на теренот. Тие се
движат на потегот од Лојане до косовската граница, во реонот на Танушевци
и скопскиот регион. Податоците кои ги
добиваат се совпаѓаат со предупредувањата дека доколку дојде до нестабилност на Косово, паралелно ќе се активираат екстремните компоненти и во Македонија и во Јужна Србија. Ниту малку
не се случајни бегствата на осудените
терористи од затворите во "Дубрава" и
во Скопје. По малку зачудува времен8 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 687 / 31.8.2007

ската рамка на нивното случување. Станува збор за добро изведена акција,
вешто координирана, веројатно и со помош на некои меѓународни структури.
Да се потсетиме на изјавата на Небојша
Човиќ, кој пред две седмици истакна дека на Косово ќе има насилство само ако
тоа го сака КФОР. Оттука, не изненадуваат пропустите на затворските установи на Косово, кои се под контрола на
дел од меѓународните мировни сили.
Екстерористите кои сакаат повторно да
станат актуелни како свој центар сега
го избираат Прешево, од каде најверојатно ќе ги координираат следните активности на теренот. Југот на Србија е
слабо контролиран од српските полициски сили, па оттука тоа подрачје може да се користи како база и логистика
за изведување напади на Косово. Сличен е и Липковскиот регион во Кумановско и, пред сè, селото Лојане, каде полициските органи не можат или не смеат
да пристапат небаре ќе влезат во Бермудскиот триаголник. Кога на маса ќе
се стават сите овие податоци кои од
ден на ден се менуваат, неминовно е дека Македонија треба да има активен
план за себезаштита и да игра на два
фронта: првиот, да се спротивстави на
поделбата на протекторатот и второ, да
презема безбедносни мерки за одвраќање на провокациите кои зачестуваат
во разни делови на државата. Тоа, пак,
значи дека степенот на подготвеност на
армијата и на полицијата треба веднаш

Р А Л Н А Ш Т Е ТА О Д С Р П С К О - А Л Б А Н С К И О Т
"Ќе организираме референдум за
припојување на Танушевци кон Косово. Тоа е резултат на негрижата на
македонските власти кон населението
во ова село. Неколку месеци нема
електрична енергија, жителите кога
одат кон Скопје се малтретирани од
страна на полицијата, а повеќе од 60
отсто од мештаните на Танушевци веќе
побегнаа во Општина Витина на Косово. Македонските власти не се интересираат за нивно враќање. Не е
точно дека во Танушевци се кријат избеганите затвореници од Косово. За
тоа му дадовме гаранции и на КФОР".
Џезаир Шаќири

Нивното игнорирање и омаловажување
ќе ја покаже слабоста на државата.

ИМА ЛИ
МАКЕДОНИЈА
САМОДОВЕРБА?
Генералната оценка за денешната
македонска Влада е дека таа е економски настроена. Многумина досега го
поставуваа прашањето, дали таа е кадровски и стратешки подготвена за некои други работи, кои не се од економски и од стопански домен. Во изминатата една година, колку што таа владее,
не се појавија некои предизвици од безбедносен аспект за да може јавноста да
заклучи дека е подготвена и за тој дел
од работите. Реформите во одбраната и
во полицијата, теоретски на Македонија

Р И УНМИК
Т ТЕРОРИСТИ?
да се стави на повисоко ниво како превентивна мерка. Вообичаено, кога се во
прашање кризите од безбедносен аспект, нашите органи донесуваат задоцнети решенија, кои потоа негативно се
одразуваат на терен. Поучени од минатото безбедносните ресори во земјава
не смеат да ја повторат ситуацијата од

пред шест години, кога чекајќи нештата
сами да се решат, тие метастазираа и
овозможија поширок конфликт. Сега се
елиминираат опасностите, сега се апсат
луѓето како Џезаир Шаќири, сега се влегува во Танушевци и се неутрализираат
малите банди, кои се закануваат со некакви референдуми за отцепување.

СТРАТЕГИЈА НЕМА, СЕ
НОСАТ ДНЕВНИ
ОДЛУКИ
"Полицијата во изминатата
година докажа дека секаде
каде што треба ќе влезе и ќе ги
преземе соодветните мерки.
Полицијата е присутна секаде
каде што нашите проценки покажуваат дека треба да биде.
Полицијата постапува исклучително врз основа на факти и докази. МВР ги следи безбедносните индикатори. Во моментот
нема потреба од дополнително
зголемување на нивото на обезбедување, но со оглед на случувањата во регионот, ситуацијата ја следиме на дневна основа и врз основа на тоа донесуваме одлуки како понатаму
да се позиционираме".
Гордана Јанкуловска
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"Статусот на Косово нема да се
решава во текот на оваа година.
Тоа е последица на притисоците
на Русија во Советот за безбедност. Не е усвоена резолуција за
надгледана независност, па оттука преговорите ќе продолжат, но
никој не знае со што тие ќе резултираат".
Волфганг Ишингер, пратеник на
ЕУ во Контакт групата
й гарантираат стабилност и безбедност,
бидејќи кореспондираат со НАТО стандардите. Ако знаеме и умееме да се носиме со тешкотиите во Ирак и во Авганистан, зошто да не можеме дома да си
ги средиме нештата од кои зависи физичкиот опстанок на државава. Меѓутоа, во тој дел досега Македонија не го
положила тестот. Кога се работи за нејзините внатрешни состојби, тука одбранбените ресори потфрлувале во
преземањето на чекорите. Зошто тоа е
така може само да се нагаѓа. Ако поседуваат професионализам, ако се прилагодени на најсовремените светски стан-

дарди, ако имаат меѓународно искуство
во справување со такви и со слични
проблеми, тогаш нема простор за сомневање. Но, веројатно нешто друго е во
прашање. Секоја преземена акција на
македонските сили во наредниот период, а притоа таа заврши неуспешно или
ги прошири дејствата на новите криминално-терористички структури, лошо ќе се одрази на имиџот на државава
во предвечерјето на нејзиниот прием
во НАТО пактот. Затоа можеби државните органи тактизираат и го игнорираат
потенцијалниот противник, не сакајќи

ЕДНО ЗБОРУВААТ, ДРУГО ЦРТААТ...

ОСЛОБОДЕНИТЕ ТЕРОРИСТИ СО НОВ МАНДАТ
Српската жандармерија на административната граница со Косово
добила наредба да пука на албанските екстремисти, кои се обидуваат
да преминат во централна Србија. Оваа мерка е донесена по бегството на седуммина Албанци од затворот во Дубрава. Безбедноста
е зајакната и во реонот на Прешево и на Бујановац, каде се контролира и се претресува секое сомнително возило. Постои сомневање
дека Љирим Јакупи, наречен Нацист, кој по род е од Бујановац и кој
дејствуваше во рамките на
т.н. ОВПМБ, се наоѓа токму во
Јужна Србија. Други податоци
велат дека тој заедно со својата група се крие некаде во
пограничните делови на Косово и во Македонија. Разузнавачките служби од регионот констатирале дека Јакупи
е исклучително способен терорист и најголем стручњак
меѓу албанските герилци за
поставување
експлозив.
Своевремено дејствуваше во
групата на Рамуш Харадинај
на Косово, а кон крајот на 2004 година беше ранет во судирот со македонската полиција. Како одминува времето, се појавуваат сè повеќе веродостојни податоци дека осудените екстремисти се пуштени
на слобода од затворот во Дубрава и дека не станува збор за никакво
бегство. Тие заедно со екстремистите од Македонија, по налог на странски сили, треба што поскоро да го дестабилизираат регионот. Македонија и Србија ќе останат извисени од секојдневните декларативни заложби на западните земји дека патот ги води кон ЕУ. На теренот истите тие држави спроведуваат сценарио за независност на
протекторатот по насилен пат.
да наседнат на неговите провокации.
Таа толеранција може да трае сè додека
не почнат почесто да се случуваат инциденти, како оној во Брњарци, како
оној со нападот на полициската станица
во Гошинце и слично. Што тогаш? Повторно тактизирање, повторно анализирање, повторно двоумење? Сè додека
така се поставуваат работите, сè дотогаш ќе живееме во држава во која владеат уцените, заканите и лажните барања за почитување на човековите права
на малцинствата.

ПОЛИТИЧКА
ЛОГИСТИКА
Од друга страна, пак, треба да се има
предвид фактот дека евентуалните раздвижувања на теренот ќе бидат на еден
затскриен начин логистички поддржувани и од политичките структури на
албанската елита. Опозиционата ДУИ
неколку пати отворено се закануваше
дека доколку не биде по нејзино, нема
да биде далеку денот кога повторно нејзините симпатизери ќе се вратат во планините. Не би било чудно доколку и де10 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 687 / 31.8.2007

Решението за Косово може ќе се
случи во април или во мај следната
година, бидејќи постојат навестувања
дека ќе се чека исходот од претседателските избори во Русија, кои ќе
бидат одржани на 9 март. Доколку
Белград и Приштина и во овој временски период не се договорат, тогаш
нерешениот статус не може да трае
бесконечно. Тогаш преговарачката
тројка ќе понуди свое решение, кое
ќе биде трајно".
Иван Вејвода, извршен директор
на Балканскиот фонд за демократија
нешниве состојби на теренот се усогласени и од политичка гледна точка.
Развојот на настаните многумина ќе го
искористат или подобро речено ќе го
злоупотребат за дневна политика. Ќе се
обидат повторно да интервенираат во
Уставот, да притискаат за нови бенефиции, кои доколку не се исполнат ќе има
нови крвопролевања. Слично е и во
политичките случувања во Прешево,
каде насилството на екстремистите воопшто не е осудено од страна на локалната албанска власт. Наспроти тоа, таа
ги осудува зачестените полициски рации на српската жандармерија која се
обидува да ги пронајде екстремните
групи. Сценаријата се исти, но овој пат
одговорот може да биде различен.

