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Б А Л К А Н С К И О Т  Л О Н Е Ц  З О В Р     И В А  ( У Ш Т Е  Е Д Н А Ш )Б А Л К А Н С К И О Т  Л О Н Е Ц  З О В Р  

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

АНА И ЛАЗАРАНА И ЛАЗАР  
ЌЕ СЕ СПУКААТЌЕ СЕ СПУКААТ

НА НА 
МАКЕДОНСКА МАКЕДОНСКА 
ТЕРИТОРИЈА!?ТЕРИТОРИЈА!?

Танушевци станува 
балканската точка која 
продуцира редовни 
инциденти, своевиден 
Бермудски триаголник, кој 
континуирано голта по некоја 
жртва на македонска, односно 
на албанска страна. За 
продуцентите и за 
сценаристите редовно се 
зборувало и се пишувало. 
Нашиве не сакаа сериозно да 
го сфатат српскиот 
претседател со изјавата дека 
на македонска територија 
нешто смрди и нешто гадно се 
подготвува. Тадиќ бил 
провокатор кој сакал 
Македонија да ја стави во 
игра, во предвечерјето на 
наводната независност на 
Косово. Можеби. Но, сигурен 
сум дека "типот" од Дедиње не 
ја испрати "криминалната" 
група за да го ликвидира 
полицаецот Игор Драганов и 
со тоа да покаже дека 
албанските "дечки" се лоши. 
Некогаш не сакаме на 
вистината да й погледнеме в 
очи. Или се плашиме или не 
знаеме. Или можеби тоа го 
доживуваме како нормално 
секојдневие и реалност, како 
нужно зло без кое не може да 
ни опстои државата. Затоа, 
одвреме-навреме Македонија 
ќе треба курбан да дава свои 
бранители и потоа да молчи, 
да не ги пронаоѓа 
терористичките банди кои го 
сториле делото, ако сака да 
поживее и да потрае во 
обликот кој го има денес. 
Страшно...! Навистина 
страшно!

БЕЗБЕДНОСТБЕЗБЕДНОСТ
Сосема неочекувано македонските спе-Сосема неочекувано македонските спе-

цијални единици презедоа сеоп фат на опе -цијални единици презедоа сеоп фат на опе -
рација за елиминација на теро рис тичко-рација за елиминација на теро рис тичко-
криминалните банди во тетовско-шарпла-криминалните банди во тетовско-шарпла-
нинскиот регион. Неколку убие  ни и по ве-нинскиот регион. Неколку убие  ни и по ве-
ќемина уапсени беше епилогот од вое-ќемина уапсени беше епилогот од вое-
ниот судир меѓу орга ните за без бедност ниот судир меѓу орга ните за без бедност 
и албанските воору жени групи. Македо-и албанските воору жени групи. Македо-
нија за момент ја по кажа зрелоста и спо-нија за момент ја по кажа зрелоста и спо-
собноста да го спро веде правото на секој собноста да го спро веде правото на секој 
метар квад ратен од својата тери торија. Ја метар квад ратен од својата тери торија. Ја 
вршевме и работата на КФОР, кој из-вршевме и работата на КФОР, кој из-
минатите месеци свесно ги из бегнуваше минатите месеци свесно ги из бегнуваше 
своите обврски да им застане на опаш-своите обврски да им застане на опаш-
ката на ново формираните одреди ката на ново формираните одреди 
на Косово. Такана ре че ните кри-на Косово. Такана ре че ните кри-
ми налци из бегаа од косовските ми налци из бегаа од косовските 
зат во ри, беа не достапни за зат во ри, беа не достапни за 
косов ските ор гани на про-косов ските ор гани на про-
гонот и пре бегнаа на ма-гонот и пре бегнаа на ма-
кедонска те риторија. Отка-кедонска те риторија. Отка-
ко ни ги на калемија, па ра-ко ни ги на калемија, па ра-
лелно со по четокот на опе-лелно со по четокот на опе-
рацијата по тетовските села, рацијата по тетовските села, 
КФОР ја за твори границата КФОР ја за твори границата 
кон земјава, подготвен да реа-кон земјава, подготвен да реа-
гира ако судирот се прелее на гира ако судирот се прелее на 
Косово. Толку од способноста Косово. Толку од способноста 
на бри селската воена армада. на бри селската воена армада. 
Срам за НАТО како институција. Доз во-Срам за НАТО како институција. Доз во-
лија нивните проблеми да ги решава Ма-лија нивните проблеми да ги решава Ма-
кедонија, и по цена на затегнување на кедонија, и по цена на затегнување на 
меѓуетничките тензии. КФОР бил под-меѓуетничките тензии. КФОР бил под-
готвен да спречи прелевање на судирот готвен да спречи прелевање на судирот 
на косовска територија. Апсурд. На кра-на косовска територија. Апсурд. На кра-
јот ќе испадне дека Македонија, а не Ко-јот ќе испадне дека Македонија, а не Ко-
сово е генератор на балканската неста-сово е генератор на балканската неста-
билност. Рано е да се претпостави дека билност. Рано е да се претпостави дека 
не кој намерно и смислено ова ни го под-не кој намерно и смислено ова ни го под-
готви и ни го сервираше.готви и ни го сервираше.
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Б А Л К А Н С К И О Т  Л О Н Е Ц  З О В Р     И В А  ( У Ш Т Е  Е Д Н А Ш ) И В А  ( У Ш Т Е  Е Д Н А Ш )

Полека наближува 10 декември, 
датумот до кога преговарачката 
тројка Европа-Русија-Америка 

треба да го поднесе извештајот за сос-
тојбите на Косово. Од документот тре-
ба да произлезе и идниот статус на про-
текторатот. И покрај тоа што се оче ку-
ваше дека планот на Ахтисари ќе стави 
крај на последната балканска ју епи-
зода, сепак работите се променија от-
како руската надворешна политика се 
заинтересира за српско-албанскиот 
про блем. Сега ништо не е како на поче-
ток. Уште еднаш зоврива балканскиот 
лонец. Европа не помрднува со прстот. 
Само зборува, а резултати нема. Суди-
рот веќе не е меѓу Приштина и Белград, 
туку меѓу Вашингтон и Москва. Заради 
инаетот и своите геостратешки инте-
реси на Истокот и Западот, целиот ре-
гион безмилосно се враќа на почетокот 
на трката кон Европа, се отстапува од 
проектот за скорешна интеграција во 
светските институции и по којзнае кој 
пат слушаме само реторики за одло-

нални и глобални проблеми или да от-
стапи од формалната независност на 
одреден период, време за кое треба да 
спласне напнатоста меѓу прегова рач-
ките страни. Во наредните 12 години 
статусот би бил сличен на оној кој го 
има Хонг Конг, кој управува сам со се-
бе, но е под суверенитет на Кина. Раз-
ликата ќе биде само во тоа што Косово 
ќе остане под меѓународна управа. Ре-
ферендумот би се одржал на 5.1.2020 
година и на него би бил одреден дол-
горочниот статус на Косово. Прет ход-
но, протекторатот ќе може да стане 
член на ММФ и на други светски фи нан-
сиски институции. Засега овој нацрт-
предлог е во форма на идеја и за него 
се расправа во Стејт департментот. Фи-
налето треба да доведе до тоа да нема 
ниту победници, ниту губитници во 
про  цесот. Но, она што, исто така, е важ-

но е како на тоа ќе реагираат косов ски-
те Албанци. Нивното нетрпение и жел-
бата за скорешна независност ќе дове-
де до изблик на емоционални и нацио-
налистички чувства, проткаени со ни-
за инциденти. Тоа може да прерасне 
во нов регионален судир, во кој неиз-
бежно ќе бидат поттикнати да се вклу-
чат и меѓународните мировни сили, 
кои сега се наоѓаат во покраината. Од-
ре дени извори велат дека неофици-
јалниот предлог на Стејт департментот 

ПАРОДИИ И ФАРСИ
На секој просечен интелектуалец ќе му стане јасно дека самото при-

суство на одредени членови на седниците на Советот за на цио нална без-
бедност е контрапродуктивно за државната сигурност. Та му се наоѓаат ин-
дивидуи кои своевремено биле водачи и финан сиери на уште пофанатична 
терористичка органи-
зација од онаа која де-
нес се претставува како 
АНА. Се поставува и пра-
шањето дали сè уш те 
функционираат врс ки-
те меѓу оние кои пр ед 
шест години во јуваа по 
ридиштата и оние кои 
сега како под мла док ги 
докажуваат спо собнос-
тите на теренот. Оттука, 
седниците кои ги сви-
кува Цр вен ков ски и на 
кои се разгле дува без-
бедносната состојба по секое убис тво на припадник на МВР, не маат полза. 
Немаат резултат затоа што доверливите информации, доколку се раз ме-
нуваат, завршуваат на спротивната страна, на страната на оној кој напаѓа и 
убива. Ова што кај нас се случува е исто како во редовите на из раелскиот 
Совет за безбедност да седи припадник на Хамас. Нон сенс.

И покрај првичните анализи на меѓу-
народната заедница дека т.н. "Гарда на 
цар Лазар" не претставува некаква опас-
ност за состојбите на Косово, сепак оцен-
ките од последните седмици се поинакви. 
Српската паравоена група од реторика 
преминува на дела. Според некои про-
ценки, таа веќе е ста цио нирана на Косово 
и им дели оружје на српските граѓани за 
да се одбранат по 10 декември, доколку 
борците на АНА почнат офанзива за ново 
протерување на неалбанското население. 
Весникот на албански јазик "Лајме" веќе 
напиша дека оружјето кое македонската 

полиција го открила во една куќа во Куманово минатиот месец, му при-
паѓало на член на "Гардата на цар Лазар". Тоа било своевиден знак дека 
српска паравојска има и во Македонија. Но, станува збор само за две ав-
томатски пушки, една рачна бомба и две тром блонски мини, што секако е 
занемарливо во однос на арсеналите оружје от криени во бункери во Гос-
тиварско и во Мавровско. Македонското МВР засега нема такви сознанија.

"За нашиот регион, сè ова е еден воз 
кој патува за Брисел и носи бомба. Таа 
бомба е Косово. Доколку бом бата се 
активира, возот ќе експлодира и желез-
ничката пруга засекогаш ќе биде униш-
тена. Кој знае дали истата повторно ќе 
биде изградена?"

Вук Јеремиќ, шеф на српската дип-
ломатија

жување на колективниот пристап во 
заедничките светски тела, кои значат 
сигурност, безбедност и просперитет.

СТАТУС КВО ДО 2020 
ГОДИНА

Стејт департментот забрзано работи 
на нацрт-предлогот со кој статусот на 
Косово ќе биде замрзнат до 2020 го ди-
на. Потоа би се одржал референдум, 
на кој граѓаните ќе одлучуваат за соп-
ствената иднина. Во меѓувреме, по кра-
и ната би добивала огромни суми изра-
зени во милијарди евра, за да може 
областа да се доближи до развојот на 
соседните земји. Вашингтон има две 
оп  ции: заедно со неколку земји да ја 
признае независноста на Косово и со 
тоа да предизвика многубројни регио-
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за замрзнување на статусот до 2020 го-
дина веќе им е прикажан на пре го ва-
рачите од косовска страна. Наводно 
прв за тоа дознал Ветон Сурои. Но, сега 
треба да се најдат начин и модел како 
тоа политичарите во Приштина ќе им 
го соопштат на своите сограѓани. Во тој 
процес ќе паднат многу политички гла-
ви. Се очекува и политичка неста бил-
ност на Косово веднаш по изборите во 
ноември, кога и предлогот ќе биде 
официјализиран.

на македонските институционални ор-
гани последните инциденти и убиства 
на полицајци да ги опишат како чин на 
шверцерски и на криминални банди, 
кои се неповрзани меѓу себе, е само 
крик на едно неуспешно управување 
со безбедносните структури. Тоа е кла-
сично непризнавање на реалноста ко-
ја нè опкружува. Смешни доаѓаат изја-
вите на одредени претставници на 
МВР дека запирањето на возилата и ле-
гитимирањето на патниците во тетов-
скиот регион можеби било дело на еди-
ницата "Алфи". Тие биле непрепознат-
ли ви, се возеле во цивилни автомобили 
и немале ознаки на своите униформи. 
И дете од три години нема веќе да по-
верува во ваквиот гаф, кој не смее да 
се провлече во реториката на обичен 
граѓанин, а не, пак, на овластено служ-
бено лице во ресорот за внатрешни 
работи. Сигурно "Алфите" им забра-
ниле на вработените во ЕСМ да доаѓаат 

во потшарпланинските села, можеби 
непопуларните припадници на оваа 
единица ги затвораат цивилите во виз-
би и потоа со пцовки им наредуваат ве-
ќе да не се вратат тука, зашто жива гла-
ва нема да извлечат. Молчат и власта и 
опозицијата. Молчи и врховниот ко-
ман дант. Само кафе муабети, размена 
на политички и партиски ставови. И 
Советот за национална безбедност е 
обична фарса, преку која се глуми за-
гри женост за состојбите пред домаш-
ната јавност. Тотално изгубено време.

СÈ ПОИЗВЕСНИ 
ПАРАВОЕНИ 

ЕТНИЧКИ СУДИРИ
Едностраната одлука за прогла су-

вање независност на Косово најмногу 
ќе ги погоди Македонија и Босна и Хер-
цеговина. Тоа го знаат светските дип-

БЕЗБЕДНОСТБЕЗБЕДНОСТ

ДЕЛУМНО ПОПРАВЕН ИМИЏ
Зарем досега никој од домашните служби не знаеше дека во Тетовско 

има крс тосувачки банди? Зарем сè е така подмачкано во Липковскиот крај, 
па мо раше некој од Хрватска да ни каже дека таму има униформи во црно? 
Ог ромен пропуст за безбедносните органи, претеран аматеризам на инсти-
туциите, срамота за една држава која се стреми да им прави друштво на 
најмоќните. Нас нè бива за во Ирак, каде двојно го зголемуваме военото 
присуство, и за во Авганистан, а решавањето на домашните задачи ни се 
катастрофални. Каква сила и моќ ќе прикажеме со нашето членство во 
НАТО ако државата не може да елиминира десеттина бандити, кои земјата 
ја ставаат во улога на класичен заложник. Оправдани беа стравувањата на 
одредени аналитичари дека и оваа Влада, како и претходните, нема ка-
пацитет за справување со безбедносните ризици. Имиџот малку беше по-
правен со последната операција во Тетовско. Но, што му претходеше на 
тоа. Убиен полицаец во бли зина на Танушевци, претходно уште еден во 
Ваксинце, банди претресуваат и контролираат во Вратница, претепан сред-
ношколец во Куманово со кр ваво врежани букви УЧК на стомакот, нови 
групи во Липковско... Доста веќе со тоа дека генерално било ста билно, 
доста со флоскулите дека ситуацијата е под контрола, дека станува збор за 
криминалци. Зарем шверцерите и криминалците носат такви црни уни фор-
ми, со маски на главата и до заби вооружени? Не измислувајте вештачки 
проблеми со некакви знамиња и уставни судови. Мајстори сте за хаос, од 
прв до последен.

МАКЕДОНИЈА НЕМА 
БЕЗБЕДНОСНА 

СТРАТЕГИЈА
Раздвижувањето на косовските па-

ра милитарни структури во разни де-
лови на покраината, но и на сродните 
организации во Прешевската долина и 
во северозападна Македонија, е уште 
еден доказ дека екстремните компо-
ненти не сакаат веќе да слушаат за пре-
говори меѓу Приштина и Белград. За 
нив тоа е надмината работа и сметаат 
дека станува збор само за фарса, со ко-
ја се сака преку дополнително време 
да се амортизира растечкото неза до-
волство на Албанците. Токму затоа се 
појавија новите структури на АНА, ток-
му затоа побегнаа затворениците од 
"Дубрава" и од "Идризово", токму затоа 
повторно се побара одржување рефе-
рендум на југот на Србија, со кој ќе се 
донесе одлука за припојување кон Ко-
сово. Македонскиот случај воопшто не 
е изолиран во новите сценарија. Тој е 
дел од мозаикот без кој сликата ќе ос-
тане некомплетна и нецелосна. Обидот 

"Ако во 1999 година можевме да 
покренеме војна против Србија без 
одобрување на Советот за безбедност 
на ООН, не гледам причини зошто 
сега на истиот начин не би го решиле 
статусот на Косово".

Јанош Бугајски

МАКЕДОНСКИТЕ СПЕЦИЈАЛЦИ СÈ ПОЧЕСТО МАКЕДОНСКИТЕ СПЕЦИЈАЛЦИ СÈ ПОЧЕСТО 
ЗЕМААТ ПРИМЕРОЦИ ОД КРВАВИТЕ ИНЦИДЕНТИЗЕМААТ ПРИМЕРОЦИ ОД КРВАВИТЕ ИНЦИДЕНТИ
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ломати. Тогаш ќе почне да се движи ла-
вината, која тешко може потоа да се 
запре. Сите последни инциденти на 
Косово и во Македонија водат во на-
сока на подготовка на регионална 
војна, која ќе биде неизбежна доколку 
се остварат заканите на приштинските 
власти дека сами ќе изгласаат неза вис-
ност. Екстремни елементи има на сите 
страни. Тешко дека државните струк-
тури ќе бидат во состојба да раз дво ју-
ваат две парамилитарни групи, кои 
живеат за да се борат. Ниту КФОР не 
може тука да даде некој посебен резу-
лтат, затоа што секогаш ги избегнуваше 
средбите со новоформираните екс-
тремни одреди на т.н. АНА и се пра-
веше слеп кога ќе наидеше на некој те-
рористички камп на Косово. Потен ци-
јалната војна не може со ништо друго 
да резултира освен со поделба по ет-
нички принципи. Во една таква нова 
околност Балканот може да се прости 
од скорешна интеграција во евро ат-
лант ските институции. Можеби некој 
свесно, плански и организирано ги тур-
ка работите во таа насока.

7 ноември 2007
Во широка операција на македонските специјални еди-

ници во реонот на потшарпланинските села, ликвидирани 
се неколку екстремисти, а повеќемина се уапсени. Станува 
збор за групата на Лирим Јакупи-Нацист, која пред извесно 
време побегна од косовскиот затвор "Дубрава". Во акцијата, 
која беше поддржана и од полициски хеликоптери, е за пле-
ното големо количество оружје. 

 1 ноември 2007
Во близина на с. Одри е убиен Џавид Морина, командант 

на т.н. АНА и еден од седуммината кои во август годинава 
побегнаа од косовскиот затвор "Дубрава". Ликвидиран е од 
страна на групата на Агим Красниќи, кадар на владејачката 
ДПА.

31 октомври 2007
Хрватската телевизија прикажа снимки на кои се гледаат 

албански вооружени екстремисти во околината на Ку ма но-
во. Снимени се во непосредна близина на Липковско Езеро. 
Причина за нивното повторно мобилизирање било навод-
ното стационирање на српската паравоена група "Гардата на 
цар Лазар" во кумановскиот регион, со која заедно трени-
рале и македонските служби за безбедност.

31 октомври 2007
Грабнат и претепан е 17-годишен средношколец од Кума-

ново, Драган Стефановски. Пронајден е во бесознание, слу-
чајно од минувачи, на два километра од училиштето. На 
градите со остар предмет крвнички му се врежани буквите 
УЧК. Ова многумина ги потсети на злосторничкиот чин во 
2001 г., кога борците за права на т.н. ОНА, со нож си играа по 
телата на градежните работници од ГП "Маврово".

30 октомври 2007
Граѓаните од тетовскиот регион пријавија во полиција 

дека се запирани, легитимирани и претресувани од унифор-
мирани лица без ознаки на патот Тетово-Јажинце. Случаите 
се регистрирани во близина на селата Џепчиште и Врат ница.

28 октомври 2007 
Приведени се осуммина гостиварци кои шверцувале не-

легално оружје од Албанија. Пронајдени се 12.000 куршуми, 
3 автоматски пушки, рамки за пушки, бомба, заштитни елеци 
и упатства за ракување напишани на албански јазик. Оруж је-
то со коњи од Албанија е префрлено на македонска тери-
торија, во месноста Мала Корабска Врата.

25 октомври 2007 
Киднапирани се петмина работници на ЕВН во реонот на 

тетовското село Шипковица. Чинот го извршиле дваесеттина 
вооружени и униформирани мажи. На работниците им упа-
тиле закани веќе да не доаѓаат во тој регион, затоа што таму 
не може да влезе ниту полицијата.

24 октомври 2007 
Во вооружен напад на патот од караулата Кодра Фура кон 

Гошинце загина полицаецот Игор Драганов од Скопје, а дру-
ги двајца полицајци беа полесно и потешко повредени. МВР 
соопшти дека станува збор за напад на криминална група, 
до дека локалните полициски органи и полицискиот синди-
кат обвинија за класичен терористички акт.

5 октомври 2007 
Во атарот на с. Врбјани, Општина Маврово-Ростуше, от-

криено е големо количество оружје. Станува збор за 74 гра-
нати за минофрлач од 82 мм и друга муниција, како и воени 
униформи. Оружјето било спакувано во четири дрвени сан-
даци, кои биле закопани во земјен бункер маскиран во блис-
ките шуми.

10 септември 2007
Во кумановскиот регион е убиен командирот на поли-

циската станица во Матејче, Фатмир Алили, а ранети се уште 
двајца полицајци. Во престрелката со вооружената банда од 
страна на полицијата се ликвидирани двајца екстремисти, а 
тешко е повреден Заим Халили, попознат како командант 
Тучи, кој по бегството е уапсен на Косово.

ХРОНОЛОГИЈА НА ПОСЛЕДНИТЕ НАСТАНИ

КОМАНДАНТОТ НА АНА, ЏАВИТ МОРИНА, ПРОНАЈДЕН КОМАНДАНТОТ НА АНА, ЏАВИТ МОРИНА, ПРОНАЈДЕН 
ИЗРЕШЕТАН ВО БЛИЗИНА НА СЕЛО ОДРИИЗРЕШЕТАН ВО БЛИЗИНА НА СЕЛО ОДРИ


