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Р Е Г И О Н О Т  Ќ Е  П О Ч Н Е  Д А  С Е  Д Е      С ТА Б И Л И З И Р А  О Д  М А К Е Д О Н И Ј А ! ?Р Е Г И О Н О Т  Ќ Е  П О Ч Н Е  Д А  С Е  Д Е   

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

КОИ СЕ В  ИСТИНСКИТЕ КОИ СЕ В 
КРИМИНАЛЦ  И ВО ЗАТВОРИТЕ!?КРИМИНАЛЦ 

 Не се случува често во 
краток временски период 
од само неколку дена да 
избегаат затвореници 
осудени за тероризам од 
различни затвори, уште 
поретко лица кои за време 
на дејствата припаѓале на 
една иста организација. 
Веднаш по бегањето или по 
ослободувањето, истите 
почнаа да даваат коор ди-
нирани интервјуа, едни од 
Прешево, други од Лојане. 
Симптоматично, зарем не! 
Сè тоа потсетува на начинот 
на дејствувањето на 
Муџахедините во арапскиот 
свет, кога се огласуваат 
преку Ал Џазира и упатуваат 
закани за напади и за деста-
билизација на одредени 
региони, доколку офици јал-
ните власти на соодветните 
држави не отстапат од 
целите за нивно елими ни-
рање. На Балканот, властите 
во Скопје и во Белград 
реагираат премногу млако, 
сметајќи дека не треба да се 
наседнува на ситните 
провокации на инди-
видуалци, кои се обидуваат 
само да привлечат 
внимание. И Македонија и 
Србија знаат дека зад терор-
типовите стои некој "голем 
брат", па оттука произлегува 
и нивната претпазливост. 
Апсењето на Џејми Шеј само 
ги искриви плановите на 
оние кои сакаа да 
предизвикаат нови 
насилства. Но, тука нема да 
запрат.

КАКО ГРУЕВСКИ ДА СЕКАКО ГРУЕВСКИ ДА СЕ
 СИМНЕ ОД ВЛАСТА? СИМНЕ ОД ВЛАСТА?

Во домашните кру-
гови се врти и следнава 
анализа. Директор на 
КПД "Идризово" беше 
Александар Донев, ка-
дар на ВМРО-ДПМНЕ, а 
директор на Управата 
за санкции е Лидија Га в-
риловска, кадар на 
НСДП. Заладените од-
но си меѓу коалицио-
ните партнери од влас-
та, кои датираат од по-
ново време, би можеле 
да резултираат со ме-
ѓусебни подметнувања, 
кои би ја покажале моќ-
та на субјектите. Се 
шпе кулира дека некој 
од највисоките инстан-
ци на извршната власт 
во земјава му ги сер-
вира овие проблеми на 
Груевски, со цел да от-

стапи од апсењата на "големите глави". А, каде Никола е нај те-
нок?... Во безбедноста. Таму нема економија, нема БДП, нема да-
ноци... Таму треба да падне на тестот. Преку мини војна, Груевски 
и неговата свита треба да се елиминираат од власта. Нешто слич-
но како во 2001 година. Има големи играчи и во овие нови сце на-
рија, кои наскоро би можеле да испливаат на површина. Испла-
шени од најавите дека е можно да се најдат зад решетки поради 
крупни криминални дела, тие ќе се обидат преку вакви терор-
типови, кои ги пуштаат од затворите, да направат неред и да го 
припитомат актуелниот премиер. Џејми Шеј е повторно зад ре-
шетки. Тоа ги расипа плановите на планерите. Македонското МВР 
ќе добие чиста десетка доколку истиот план за апсење на Џејми 
Шеј го примени и за командант Хоџа од Танушевци. Со тоа пов-
торно најавуваната 2001 година ќе стане утопија за политичките 
и за теренските криминалци. 
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Р Е Г И О Н О Т  Ќ Е  П О Ч Н Е  Д А  С Е  Д Е      С ТА Б И Л И З И Р А  О Д  М А К Е Д О Н И Ј А ! ? С ТА Б И Л И З И Р А  О Д  М А К Е Д О Н И Ј А ! ?

КОИ СЕ В  ИСТИНСКИТЕ ИСТИНСКИТЕ 
КРИМИНАЛЦ  И ВО ЗАТВОРИТЕ!?И ВО ЗАТВОРИТЕ!?

Власта вршела притисоци врз ДУИ, 
врз поранешните екстремисти 
кои веројатно чекаат иницијална 

каписла за да се препородат. Ако се по-
сегнело по нив за да се откријат нив-
ните криминални или екстремистички 
дела, не ветуваат дека ќе бидат мирни. 
Сакаат да бидат недопирливи. За нив 
закон и Устав не важи. Можат сè да 
прават. И да носат бесправно оружје и 
да бегаат од затвор кога ќе им притекне 
и да се организираат за нови вооружени 
дејства, но никако не смеат да бидат 
гонети, зашто со тоа државата ќе им ги 
повреди основните човекови права и 
слободи. Тоа што озлогласениот ко ман-
дант Хоџа го евакуира населението од 
Танушевци, Брест и од Малина Маала, 
на истиот начин како пред шест години, 
тоа што се роди политичка идеја по-

граничниот регион да го отцепуваат од 
Македонија и да го припојуваат кон 
Косово, за ДУИ веројатно претставува 
легитимно право на Албанците. Кога ќе 
се согледа нивната реторика и деј ству-
вање на политичката карта во Маке до-
нија, ќе се постави прашањето дали ко-
нечно Уставниот суд треба да ја раз-
гледа легитимноста на постоењето на 
опозициониот субјект, кој цели 12 ме се-
ци генерира нестабилност на поли тич-
ката сцена во државата.

 

СТРАТЕШКИ ПОЗИЦИИ: 
ТАНУШЕВЦИ-ЛОЈАНЕ-

ПРЕШЕВО
Џавит Морина побегна од затворот 

"Дубрава" на Косово, заедно со уште 

ПОГОЛЕМИ КРИМИНАЛЦИ ОД ОСУДЕНИТЕ!?ПОГОЛЕМИ КРИМИНАЛЦИ ОД ОСУДЕНИТЕ!?
Веќе подолго време во македонските за тво-

ри, пред сè, во затворските установи во Скопје, 
се случуваат бегства на затвореници од раз-
лични профили. Бегаат терористи, криминалци, 
малолетнички деликвенти, наркомани... Дел од 
бегствата се спектакуларни, небаре го гледаме 
холивудскиот бестселер за Алкатраз. Кој досега 
ја презеде одговорноста за пропустите во за-
творските одделенија? Зошто се дозволува 
вработените во КПД "Идризово" и КПД "Скопје", 
попознат како затвор "Шутка", да се спуштат 
под нивото на професионалноста и достои н-
ството, кога ќе се најдат во ситуација некој за-
твореник да ги понижи, истепа само за да по-
бегне. Условите во затворите се очајни, но оча-
ен е и односот меѓу раководните кадри во тие 
установи, кои припаѓаат на различна политичка 
провиниенција. Оттука, поважен им е партис-
киот отчет и суд, отколку дигнитетот на професијата. Некој конечно треба да одговори на 
прашањето, зошто затворите се користат за приватни бизнис интереси и за партиски при-
добивки? Кога ќе се отворат картите за матните зделки на поединци од раководствата на 
казнено-поправните домови и зошто Министерството за правда крева раце од фактичката 
состојба, која е сè полоша. Вистина ли е дека ги нема ингеренциите и овластувањата за да стави 
точка на криминалот таму или нешто друго е во прашање? 

КОЈ ЌЕ ЈА ДРЖИ ВИЛУШКАТА, А КОЈ ЌЕ ЈА ДРЖИ ВИЛУШКАТА, А 
КОЈ НОЖОТ ПРИ ДЕЛЕЊЕТО?КОЈ НОЖОТ ПРИ ДЕЛЕЊЕТО?
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шестмина осуденици. Во март годинава 
Морина е осуден на 12 години робија за 
тероризам, дело извршено во селото 
Ма ла Речица, Тетовско, во 2001 година. 
Тој веднаш бега на Косово, каде во 2003 
година е уапсен заради илегално по се-
дување оружје. Деновиве во едно ин-
тервју за приштински весник Џавит Мо-
рина ги обвини КФОР и Али Ахмети де-
ка стојат зад неговото апсење. Не ги ра 
дека работел за странски тајни служби. 
Ден пред тоа во македонските медиуми 
се огласи и Џемаил Исени, алијас Џејми 
Шеј, со слична реторика како Морина, 
дека е жртва на политички заговор. Ко-
мандант Хоџа, пак, е во Танушевци и от-
таму ги координира активностите. Тој 
го чека само денот кога ќе го даде зе ле-
ното светло за отпочнување на опе ра-

цијата која ја најави - отцепување на Та-
нушевци од Македонија. Веројатно от-
тука ќе тргне сè. Интересно е тоа што 
постои стратешки план на екстре мис-
тите за дестабилизација на регионот. 
Не е залудно позиционирањето на из-
беганите осуденици на различни ло ка-
ции. Сè се случува во триаголникот Та-
нушевци - Лојане - Прешево. Кога ќе се 
погледне на мапата, тие места имаат ис-
клучителна поставеност на географ-
скиот терен за изведување саботажи и 
диверзии. Ако се појде од проценките 
дека сè ова што се случува е резултат на 
нерешениот статус на Косово и се смета 
како притисок за негово побрзо при-
ближување кон независноста, тогаш не 
е тешко да се заклучи дека евентуалното 
насилство нема да тргне од Косово, ту-
ку од Македонија и од Јужна Србија. Ко-
совските власти и радикалните ком по-
ненти се свесни дека доколку косо ва-

рите сами на своја територија отпочнат 
насилни дејства, тогаш ќе го загубат кре-
дибилитетот пред светот за демо крат-
скиот напредок. Затоа е проценето де-
ка подобра варијанта е нивните браќа 
од регионот први да го кренат гласот. 
Дали е тоа и адутот на западните земји 
да речат - дајте му независност на Ко-
сово затоа што еве, Македонија и Јужна 
Србија повторно се пред експлозија. 
Затоа ли мораше некој да ги ослободи 
оние кои веќе неколку пати ги окрва-
виле своите раце? И кој стои зад тоа? 
Кој отстрана кумуваше за пуштањето на 
Шеј? Може ли да се верува дека ди рек-
торот на затворот во "Идризово" се сми-
лувал да го пушти Џејми Шеј само за да 
присуствува на погребот на својата мај-
ка? Има ли некоја позадина во сè тоа? 
Доволно ли е разрешувањето на дирек-
торот или тој е само наместен да се пу ш-
ти екстремистот? Зарем не им беше со м-
нително на македонските институции 
одењето на Џејми Шеј на погреб, што се 
случува само три дена откако масовно 
бегаат неговите соборци од затворот 
"Дубрава"?  За нашите власти станувало 
збор за два одвоени и неповрзани слу-
чаи.

ПОДЕЛБА СО 
НЕИЗБЕЖНА ВОЈНА

Ако направиме ретроспектива и 
хронологија на албанското прашање на 
Балканот, ќе видиме колкав е процентот 
на вмешаност на западната меѓу народ-
на заедница од секаков аспект - по ли-
тички, финансиски и воен. Јавна тајна е 
дека терористичката ОВК и нејзините 

ВИСОКИ БРОЈКИ ЗА ВИСОК РИЗИК

На територијата на Косово се наоѓаат околу 400.000 парчиња 
оружје, од кои 80 отсто се во нелегален посед на населението. Спо-
ред истражувањата, од вкупната бројка, само нешто помалку од 
34.000 парчиња се легални, додека 45.000 им припаѓаат на офи-
цијалните институции и агенции, безбедносните ресори и меѓу-
народни приватни безбедносни компании. Проценките велат дека 
околу 317.000 парчиња оружје се во рацете на криминални и екс-
тремни банди. Количествата на оружје од месец во месец се зго-
лемуваат така што тешко може да се одреди вистинската бројка. Во 
последно време се размислува да се вооружат и царинските ра бот-
ници и шумарите, што дополнително ќе го вброи Косово во облас-
тите со висок степен на оружје. Од официјалните органи, најмногу 
оружје поседува КФОР - 33.600 парчиња, додека Косовската поли-
циска служба брои 7.000. Полицијата на УНМИК е најслабо воо ру-
жена со 2.450 парчиња. Косовскиот заштитен корпус има пријавено 
150 пиштоли, 200 долги цевки и 50 деактивирани пушки, што секако 
е смешна бројка.

ЗАД РЕШЕТКИТЕ ПОВЕЌЕ ЗАД РЕШЕТКИТЕ ПОВЕЌЕ 
ГИ НЕМА ТЕРОР-БАНДИТЕ. ГИ НЕМА ТЕРОР-БАНДИТЕ. 
ДОБИЈА НОВИ ЗАДАЧИ?ДОБИЈА НОВИ ЗАДАЧИ?
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ограноци беа финансирани и обучени 
од западни структури. Тоа беше случај 
на Косово, во Македонија, во Пре шев-
ската долина. Зошто сега би било по-
инаку? Западот не може да си прости 
што планот на корумпираниот Ахтисари 
пропаѓа, не може да го прифати сце-
нариото по кое Русија го движи косов-
скиот проблем. Се најавуваа "План Б", 
"Ден Д за Косово"... Ако класичното про-
гласување на независноста веќе е не-
возможно, ако едностраното при зна-
вање на протекторатот е ризичен ди-
пломатски потег, тогаш што е реше ние-
то? Да, поделба на областа. Но, како? 

Таа е неостварлива без војна. Мора да 
има судир кој ќе прерасне во мини-
егзодус за Србите и за Албанците, со кој 
ќе се исчистат некои средини од де мо-
графски аспект и тука ќе се стават гра-
ниците. Бандите кои сега се раздви жу-
ваат ќе го имаат тој мандат, да направат 
неред, а потоа силите на КФОР да вос-
поставуваат ред и мир. Прочитани се. 
Сè поверодостојни стануваат анали зи-
те, кои сè уште имаат облик на шпе ку-
лации, дека на дипломатските групи 
кои го решаваат статусот на Косово им 
е потребен профил на луѓе како Љирим 
Јакупи, наречен Нацист, и Џемаил Исе-
ни. Ниту една побуна досега не била 
спон тана. Конците секогаш се влечеле 
однадвор и од страна на влијателни орга-
низации. Ако продолжат ваквите т.н. 
случајности, тогаш јасно ќе биде дека 
суровиот дел од меѓународната заед-
ница може да поттикне сценарија, кои 
ќе ги вратат сеништата од деведесеттите 
години. Регионалните служби веќе рас-
полагаат со веродостојни податоци, 
кои потврдуваат дека зад настаните со 
бегствата од затворите стои голема 
западна служба. Таа работи преку ком-
панијата "Дајнкорп", фирма составена 
од пензионирани офицери, кои ги обу-

чуваат и ги финансираат парами ли тар-
ните организации на Балканот. Други 
информации говорат дека зад пушта-
њето од затвор на осудените лица во 
"Дубрава" стои Косовската полициска 
служба. Имено, оние кои се зад решетки 
таму и оние кои ги чуваат да не избегаат, 
некогаш носеа исти униформи, односно 
беа колеги на боиштата. Токму таа поли-
циска служба настана како последица 
на демилитаризацијата на ОВК. Од дру-
га страна, пак, голем удел во целата таа 
работа има и КФОР. Неговата техничка и 
технолошка опременост е толкава што 
на Косово не може ниту пиле да пре ле-
та, а не пак да избегаат седуммина нај-
големи крими-терористи од затвор. 
Нив  ната верзија дека стражарите се 
виновни не држи вода. Не станува збор 
за еден или за двајца осуденици, туку за 
седум. Тоа е организирана работа. Сè е 
синхронизирано меѓу ветераните на 
ОВК и на УНМИК. Се дознава дека екс-
терористите дебело ја платиле оваа ус-
луга од УНМИК и од КФОР. Сега претстои 
период на нивно консолидирање и из-
ведување први масовни граѓански про-
тести, а потоа и нови напади во текот на 
есента, иако се планираше акциите да 
ги изведат во август.

"Шаќири не е компетентен да по-
викува на мобилизација на пора-
нешните борци. Сметам дека бара-
њата на жи телите на Танушевци се 
комунални, а не се за отцепување. 
Наш интерес е докрај да го реа ли зи-
раме охридскиот До го вор, а не ре-
ферендум за отцепување. Повиците 
на Шаќири не ги сфаќам се риозно и 
сметам дека нема моќ да ги мо били-
зира поранешните припадници на 
ОНА".

Фазли Велиу


