З АТ В О Р Е Н И Ц И Т Е В О С Л У Ж Б А Н А
Повеќе од сигурно е дека
Русија и Србија нема да
попуштат, а и преговорите на
Контакт групата нема да
завршат со конкретни
резултати. Сè повеќе има
приврзаници за отстапување
од планот на Марти Ахтисари,
а и тој самиот тврди дека
неговата првобитна идеја е
неостварлива поради тоа што
и двете страни цврсто стојат на
своите гледишта, додека
Србија отишла еден чекор
понапред, односно направила
измени во Уставот, каде што е
нагласено дека Косово е
неделив дел од Србија. Тоа
значи дека за Косово ќе се
бара друго решение, а тоа
значи поделба или, најновото
што се врти во оптек,
федерација составена од
северено и јужно Косово.

ропа. Бегањето од затворот не дека не е
смислена работа, туку и тоа има одредени цели, за внатреалбански пресметки, неисклучувајќи ги и политичките
импликации, односно придобивки по
пат на употребена сила, на ниво на тероризам. Нацист, како поранешен близок соработник на Шефкет Муслиу за
Медвеѓа, Бујановац и Прешево, но и
близок соработник на браќата Харадинај, кој сега не е во добри односи со
нив, затоа што во меѓувреме поблиска
му станала идеологијата на Хашим Тачи,
ќе имаат за задача да расчистуваат со
некои албански кругови, а во врска со
изборите кои треба да се одржат кон
крајот на ноември и почетокот на декември, но и подобар статус кај меѓународните претставници.

Од друга страна, пак, се наведува
дека косовските политичари увиделе дека српската страна има подобри позиции со огромна и цврста
под дршка на Русија, па затоа во
договор со управувачките сили на
Косово се договориле за бегството
на наведените лица. Тие, по потреба,
треба да ја брануваат покраината,
односно да прават немири, да фрлаат бомби, да го напаѓаат населението, за да докажат дека во Косово
има лица кои не можат да се помират
со друг статус освен независност на
нивната територија, каде што мнозинско население е албанското. На

И ЗА УДБАШИТЕ И
ВЛАСТИ МАКЕДОН

Пишува: Венцо ДОНЕВ
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егствата на затворениците од косовскиот затвор "Дубрава", Лирим
Јакупи-Нацист и останатите компањони и невраќањето на Џејми Шеј во
"Идризово", кај нас се претставени како
директна закана за мирот и почеток на
немири во Македонија и во Јужна Србија, како и можни прекројувања на границите. Ваквата психоза е направена
поради несигурноста во решавањето
на статусот на Косово. Во пумпањето на
атмосферата се додаде и Џезаир Шаќири-Хоџа, кој изјави дека во Танушевци
ќе организира референдум за селото
да се припои кон Косово.
Ваквата помпа не одговара на она
што го диктираат политичките услови
во регионот и во Македонија. Во овој
момент, најмалку на косовските политичари, барем директно, им одговара
да има немири, односно воени дејства
во Македонија, бидејќи нивната позиција од сојузниците ќе биде оценета
како несериозна и како извор на нестабилност на овој дел од Балканот и Ев-

ПО ПОТРЕБА ЗАТВОРЕНИЦИ, СПЕЦИЈАЛЦИ И ТЕРОРИСТИ

ВАЛКАНИ РАКАВИЦИ
ЗА ЗАТВОРЕНИЦИТЕ
Од друга страна, пак, се наведува
дека косовските политичари увиделе
дека српската страна има подобри
позиции со огромна и цврста поддршка
на Русија, па затоа во договор со управувачките сили на Косово се договориле за бегството на наведените лица.
Тие, по потреба, треба да ја брануваат
покраината, односно да прават немири,
да фрлаат бомби, да напаѓаат граѓани,
за да докажат дека во Косово има лица
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торија, каде што мнозинско население
е албанското. На овој начин косовските
политичари сакаат да не си ги извалкаат
белите ракавици. Тие ќе тврдат дека немаат никаква врска со екстримистичките
групи, односно дека тоа се случува по
иницијатива на поединци кои сакаат
Косово да добие статус на независна
држава. Така би требало да се изврши
психолошки притисок на посредниците,
но и на големите сили и на соседите, како и на Русија и на Србија, бидејќи никој
не сака војна на Балканот, затоа што таа
ќе ги закочи процесите на интегрирање
и економски приклучок со останатиот
свет.
Повеќе од сигурно е дека Русија и Ср-

К О СО В С К АТА РА З В Р С К А
овој начин косовските политичари
сакаат да не си ги извалкаат белите
ракавици. Тие ќе тврдат дека немаат никаква врска со екстримистичките групи, туку дека тоа се случува
по иницијатива на поединци, кои
сакаат Косово да добие статус на
независна држава. Така би требало
да се изврши психолошки притисок
на посредниците, но и на големите
сили и на соседите, како и на Русија
и на Србија, бидејќи никој не сака
војна на Балканот, затоа што таа ќе
ги закочи процесите на интегрирање и економски приклучок со останатиот свет.

НЕ СИ ГИ ВАЛКААТ БЕЛИТЕ РАКАВИЦИ

ЗА КОСОВСКИТЕ
ИЈА Е ПЛАШИЛО!
Голема е веројатноста удбашките
структури во Македонија, во соработка со српската служба, да ја дуваат
атмосферата за да покажат дека Косово ги загрозува сите, и дека Македонија е прва на удар, односно дека
ќе има воени дејства, а потоа и делење на нејзината територија. Србија
добро знае дека Македонија ја поддржува американската политика и дека
нашава земја меѓу првите треба да ја
признае независната косовска држава, па затоа се труди да наметне воена психоза и сценарија дека косоварите се подготвени веднаш да бараат
делови од нашава држава.
бија нема да попуштат, а и преговорите
на Контакт групата нема да завршат со
конкретни резултати. Сè повеќе има
приврзаници за отстапување од планот
на Марти Ахтисари, а и тој самиот тврди
дека неговата првобитна идеја е неостварлива поради тоа што и двете страни
цврсто стојат на своите гледишта, додека Србија отишла еден чекор понапред, односно направила измени во Уставот, каде што е нагласено дека Косово
е неделив дел од Србија. Тоа значи дека
за Косово ќе се бара друго решение,
што значи поделба или, најновото што
се врти во оптек, федерација составена
од северно и јужно Косово. Но, сè уште
останува во воздух да виси прашањето
со Прешевската долина, како можно
компензационо решение.

Додека афирмирањето на Хоџа во
медиумите не е случајно, повеќе од сигурно е дека одработува нешто за некого, иако се тврди дека со сите затвореници имал состанок токму во Танушевци. Тој е познат соработник на неколку
служби, а добро се познати неговите
ангажмани на неколку избори кај нас.
Од неколку партии земал пари за помош за изборите, затоа што тој добро го
контролира реонот на Танушевци, Брест,
Малино Маало и Гошинце, но и на
"Дижонска" во скопски Чаир, додека
Џејми Шеј е суверен во Липково. Меѓу
овие двајца постои лична нетрпеливост,
при што е можна и нивна пресметка.
Како и Хоџа, така и Џејми Шеј, работел
за неколку служби. Тоа значи дека тој
можеби намерно не се вратил со знаење на полицијата. Или, пак, се поставува
прашањето, кои удбашки структури во
КПД "Идризово" го дозволиле неговото
заминување и за колку пари?

МЕЃУАЛБАНСКА
ПРЕСМЕТКА
Голема е веројатноста удбашките
структури во Македонија, во соработка
со српската служба, да ја дуваат атмосферата за да покажат дека Косово ги
загрозува сите, и дека Македонија е
прва на удар, односно дека ќе има воени дејства, а потоа и делење на нејзината територија. Србија добро знае дека Македонија ја поддржува американската политика и дека нашава земја меѓу првите треба да ја признае независната косовска држава, па затоа се труди
да наметне воена психоза и сценарија
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дека косоварите се подготвени веднаш
да бараат делови од нашава држава. Во
прилог на ова оди и неодамнешниот
став на Советот за безбедност на Република Македонија, кој се залага Косово
да биде цело, без поделби, бидејќи тоа
ќе има последици и во регионот. Во моментов, немирите извезени од Косово
ќе бидат санкционирани од најголемите
поддржувачи на косовската независност. За критичен период се смета истекот на 120 дена, крајот на октомври,
кога посредничката група треба да ги
заврши преговорите со двете страни.
Но, дали Балканот ќе остане мирен или
ќе има одредени немири ќе се знае во
ноември годинава. Ако тогаш не пукне
работата, тогаш работите ќе се решаваат по мирен пат.
Сепак, лицата како Џевад Морина,
Рамдан Шити, Лирим Јакупи и Џејми
Шеј имаат и лични пресметки со албанските политичари. Тие сметаат дека
тие војувале а за возврат добиле затворски казни, додека политичарите како
Ахмети, Матоши, Буџаку ги користат сите придобивки на власта и на политиката и се шетаат по светот додека овие
гнијат во затворите. Морина обвинува
дека е наместен од ДУИ за да оди в затвор, додека Шеј смета дека е неправедно осуден, бидејќи делата за тероризам
кои нему му се припишуваат ги направило друго лице.
Треба да се има предвид дека некои
од нив работат со дрога, со оружје и
проституција, така што ќе треба да заработат уште пари за извојување на независноста на Косово, при што сомневањето дека полити чарите се занимаваат со валкана трговија ќе биде отфрлено. Меѓутоа, во овој контекст треба
да се има предвид дека веднаш по бегството на затворениците Али Ахмети ги
собрал сите команданти на затворен
состанок.
Останува прашањето дали подбуцнувачите ќе можат да ги контролираат терористичките елементи на Косово кои,
главно, се финансираат од екстремните
исламски организации.

