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Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

НАСИЛСТВОТО    НА КОСОВО ЌЕНАСИЛСТВОТО   
ПРЕСТАНЕ ПО БИ   ОЛОШКИ ПАТ...  ПРЕСТАНЕ ПО БИ 
КОГА СРБИТЕ Ќ   Е  ИСЧЕ ЗНАТ!КОГА СРБИТЕ Ќ 
Светот сè уште не може и не сака да 

ја осознае опасноста која го 
демне овој простор. Со децении 

се таложеше омразата и бесот на твр-
дите струи на одредени народи, но тие 
само делумно се ослободија во деве-
десеттите години. Западната хемисфера 
не успеа или не дозволи злото целосно 
да се амортизира. Тоа повторно е над-
виснато над нас како темен облак кој не 
поминува. Одамна е создадена атмо-
сферата дека ангелот е ѓавол и ѓаволот 
е ангел. Некој отаде планините си зема 
за храброст да ги измеша постулатите 
на вистината и на правдата. Тероризмот, 
кој веќе 15 години царува на овие про-
стори и е дел од нашето секојдневие, не 
ја добива заслужената казна. Зошто? Се 
бега од реалноста, се заштитува винов-
никот, се обвинува жртвата. Некои ра-
боти се целосно изместени од колосек.

ПАРИТЕ ОД 
АЛБАНСКОТО ЛОБИ ГО 
КРЕИРААТ СТАВОТ НА 

МЕЃУНАРОДНИТЕ СИЛИ

Во северно Косово се формирани 
неколку приватни логори за обука на 
нови генерации екстремистички борци. 
Во некои од тие логори се обучувани и 
луѓето од групата на Лирим Јакупи, која 
беше ликвидирана и уапсена минатиот 

Зошто ниту еден албански 
политичар не е обвинет и не 
сноси одговорност за крвавите 
инциденти во Македонија, 
Косово и во Јужна Србија? 
Ниту локалната власт во 
Прешево, ниту приштинските 
политички кругови, ниту 
партиите на Албанците во 
Македонија не се посочени 
како учесници во планот за 
нова дестабилизација на 
Балканот, кој треба да има цел 
создавање независно Косово, 
како увертира во 
формирањето на 
фашистичката творба голема 
Албанија. Можно ли е Европа 
да се однесува толку 
перверзно и ноншалантно кон 
легалните владејачки 
естаблишменти во регионот, 
да ги понижува и критикува, а 
од друга страна, ниту збор да 
каже за екстремните групи кои 
имаат свои експозитури и во 
најголемиот дел од 
политичкото милје кај 
Албанците? Брисел не треба да 
биде маж само во Ирак или во 
Авганистан, туку и овде на 
Балканот, затоа што 
Полуостровот географски, 
природно и стратешки й  
припаѓа нејзе. Доколку 
Солана, Рен и Шефер не го 
сменат односот кон состојбите 
во регионов, кој личи на слепо 
црево на континентот, тогаш 
Европа не заслужува ништо 
повеќе од она што сега го 
поседува. Таа потсетува на 
мома во машка униформа. 
Машкоста ќе й престане тогаш 
кога првиот војник ќе открие 
дека под панталоните се крие 
нешто друго.
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месец во тетовското село Бродец. КФОР 
и натаму ништо не знае за овие кампови 
на новите форми на УЧК, небаре се нао-
ѓаат во непристапни предели на Тора 
Бо ра во Авганистан, а не пред нивниот 
нос. Завршија преговорите меѓу Бел-
град и Приштина за статусот на Косово, 
ако воопшто и може да се каже дека тоа 
беа преговори. За деновите по 10 де-
кември се најавуваат тензии, се оче ку-
ваат насилства, протерување на преос-
танатото православно население од јуж-
ната српска провинција. Ќе се остварат 
ли и предупредувањата за некаков су-
дир меѓу парамилитарните групи на 
Албанците и на Србите? Во текот на ми-
натиот период нивните изјави во јав-
носта беа полни со закани за масакри, 
колежи и слични грозоморни работи. 
Очигледно е дека демократскиот дел 
од меѓународната заедница не може 
ниш то да промени во балканскиот 
менталитет, но истовремено и ништо не 
презема барем за негово ублажување. 
И десет години по доаѓањето на нај-
обем ната воена мисија на европска те-
риторија во Косово, таму сè е исто. Бан-
дите се помоќни од контингентите на 
КФОР, а политичките крила на само про-
гласените паравојски се повлијателни 
од цивилните органи на УНМИК. НАТО 
некако се обидува и успева да се справи 
со терористичките формации во Ирак и 
во Авганистан, а овде тоа им се остава 
на ослабените администрации на Ма-

ПРАВА И ДЕМОКРАТИЈА ЗАД ПРАВА И ДЕМОКРАТИЈА ЗАД 
МАСКАТА НА ГОЛЕМА АЛБАНИЈАМАСКАТА НА ГОЛЕМА АЛБАНИЈА
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НАСИЛСТВОТО    НА КОСОВО ЌЕ НА КОСОВО ЌЕ  
ПРЕСТАНЕ ПО БИ   ОЛОШКИ ПАТ...  ОЛОШКИ ПАТ...  
КОГА СРБИТЕ Ќ   Е  ИСЧЕ ЗНАТ!Е ИСЧЕ ЗНАТ!

кедонија и на Србија, кои воопшто не се 
должни да ги чистат валканиците од 
пропустите и слабостите на педесет ил-
јадната воена армада. И покрај тоа што 
Белград и Скопје, на ваков или на она-
ков начин, успеваат да ја амортизираат 
силата на екстремно-криминалните 
бан  ди, сепак тие ризикуваат да бидат 
обвинети од истата таа мисија на КФОР и 
од нивните политички претпоставени 
дека употребиле несразмерна сила во 
елиминацијата на тероризмот. Можеби 
и затоа КФОР го толерира нивното при-
суство во регионот и ги премолчува 
нив ните активности. Но, во прашање се 
и повеќе интереси на албанското лоби, 
кое вешто знае да ги насочува и по те-
зите на меѓународната заедница, бидеј-
ќи во оптек се многу пари. Тука постојат 

политички, економски и мафијашки ин-
тереси. Цел е да се создаде нестабилна 
состојба во целиот регион, од која на ј-
лесно може да се профитира.

ПРОБЛЕМОТ СО САНЏАК 
ЌЕ СЕ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРА

Состојбата во Нови Пазар постојано 
кулминира, а луѓето се подготвуваат за 
општа војна. Со овие зборови во јав нос-
та истапи реис ул-улема на Исламската 
заедница во Србија, ефенди Адем Зи л-
киќ. Тој е на став дека државата нема 
доволно храброст да ги поддржи уме-
рените сили во Рашката област, кои по-
степено ја губат битката со тврдите ст-

руи на вехабиите, кои се наметнуваат 
како сè поприфатлив верски фактор за 
муслиманското население таму. Веќе по-
долго време низ чаршијата во Нови Па-
зар се шетаат до заби вооружени луѓе, а 
полицијата се однесува како тие вооп-
што да не постојат. Со ситуацијата рако-
водат најекстремните индивидуи во 
Сан џак, иако тие немаат поддршка кај 
локалното население. Но, силата која ја 
прикажуваат е доволна за да се молчи. 
Кога Белград не презема ништо, тогаш 
што можат обичните смртници во Раш-
ка. Инертноста на државните органи ја 
доведе ситуацијата до точка на вриење. 
Сè тоа добро се вклопи во планот на ра-
дикалните елементи на косовските Ал-
банци, кои преку некои канали, исто 
така, придонесуваат за електризирање 
на атмосферата во Санџак. Но, исто вре-
мено и состојбата на Косово ги охра б-
рува националистите во Рашката об-
ласт во преземањето такви чекори. Се 
чека само погоден момент и работите 

М а к е д о н с к а т а 
полиција нема да 
може уште долго со 
таква леснотија да 
ги спроведува ак-
циите за ели ми ни-
рање на теро рис-
тич ките групи во 
новонас тана тите 
кам пови. До колку 
досега влас та доби-
ваше чес титки од 

ст ранство за успе хот на тоа поле, бидејќи полициските единици 
биле од ме шовит ма кедонско-албански состав, во иднина тоа ќе се 
промени. Име но, ДПА на Мендух Тачи наскоро ќе му ја откаже 
поддршката на Груевски за нови операции против екстремните 
банди, затоа што доколку про должи со таа политика тогаш во очите 
на албанската заедница ќе биде класичен предавник. Тачи мора да 
размислува и за својот рејтинг кај електоратот, кој неизбежно ќе 
почне да паѓа до колку и во иднина му дава безрезервна поддршка 
на МВР. Од друга страна, пак, Груевски би се нашол во мат позиција, 
бидејќи секоја нова ак ција ќе биде преземана без дозвола од ДПА, 
со што се ри зи кува вло шување на коалиционите односи, потен-
цијално распаѓање на влас та и затегнати меѓуетнички односи. Колку 
Македонија и да има пол за од елиминацијата на групата во Бродец, 
сепак не може а да не се каже дека таа акција содржеше и елементи 
на превласт меѓу албан ските партии. Овој пат ДПА ја порази ДУИ, 
која имаше и сè уште има врски со "теренците".

ТАЧИ ЌЕ ПОЧНЕ ДА ГИ ШТИТИ И ТАЧИ ЌЕ ПОЧНЕ ДА ГИ ШТИТИ И 
СОПСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИСОПСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ

"Република Македонија нема 
да биде првата земја која ќе ја 
признае независноста на Косово. 
Ние немаме намера да ја пре-
јудицираме одлуката на НАТО и 
на ЕУ, туку да ја следиме нивната 
политика. Тоа е единствениот ло-
гичен редослед на чекорите кои 
можеме да ги спроведуваме. По-
сакуваме целиот процес да за-
врши со резолуција на Советот 
за безбедност, но ако тоа од кои 
било причини не се случи, Ре пуб-
лика Македонија како земја кан-
дидат за членство во ЕУ и во 
НАТО, ќе ја следи заедничката 
усо гласена политика на Али јан-
сата и на Унијата".

Бранко Црвенковски, по ср ед-
бата со Сејдиу во Скопје
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да тргнат во неповрат. Дали и екс тре-
мистите од Нови Пазар го чекаат 10 де-
кември, денот кој е судбоносен за ко-
совските Албанци, засега не може со 
сигурност да се каже. Но, дека ќе има 
координација меѓу Косово и Санџак во 
спроведувањето насилни дејства може 
да се претпостави. Мисија на ЕУ често 
навраќа во реонот на Санџак за да ја 
следи состојбата. Некои извори тврдат 
дека таа подготвува терен за нејзино 
инсталирање таму. Тоа е показател дека 
проблемот со вехабиите во Санџак ќе 
се интернационализира, што е прва цел 
на екстремните сили. За секој проблем 
ќе се обвинува Србија, иако судирот не 
е меѓу Србите и муслиманите, туку меѓу 
умереното и тврдото крило на муфтис-
твото во Нови Пазар. Инсталацијата на 
мисија на ЕУ и во ова место ќе значи уш-
те еден огромен проблем за Балканот. 
По Босна, Јужна Србија, Косово и Ма-
кедонија, Санџак ќе биде алката која ќе 
стави капак на скорешната визија за 

балканска интеграција во светските ин-
ституции.

"УНМИКИСТАН" - ПРВА 
ДРЖАВА НА ООН ВО 

СВЕТОТ

Лидерите на косовските Албанци и 
службениците на Обединетите нации 
во Приштина се обидуваат да создадат 
држава врз постулатите на едно од нај-
криминализираните европски општес-
тва, врз основите на највисоката забе-
лежана корупција и беззаконие. Тоа е 
синџирот на мафијата. Најтрагичната ра-
бота е тоа што и многумина од светската 
организација, кои работат за стабили-
зирање на косовското општество се 
подложни на криминалот и не само што 
не го спречуваат, туку и активно учес-
твуваат во него. До вакви сознанија до-
шол Мацеј Заремба, шведски новинар 
од полско потекло, кој престојувајќи на 

Косово ги увидел сите девијации кои ја 
оптоваруваат областа. Спрегата меѓу ло-
калната албанска мафија, од една стра-
на, и претставниците на УНМИК, од дру-
га страна, била јасно изразена. Никој не 
ги казнува финансиските злоупотреби, 
се краде од секаде и на секаков можен 
начин, отворено се кршат човековите 
права, се подмитува во речиси сите ин-
ституции, се вработуваат некомпе тент-
ни и неписмени лица. Доколку нај ма-
лата балканска територијална единица 
не може да се стави под контролата на 
воено-цивилната мисија на ООН, тогаш 
што може да се очекува за некој по кру-
пен проблем во светот. Или меѓуна род-
ните мисионери таму се неспособни во 
справувањето со проблемите или, пак, 
и тие се дел од хаосот во кој се наоѓа ко-
совското општество, а преку него и це-
лиот регион. Денес во областа исто вре-
мено живеат и најсиромашните и нај бо-
гатите жители во регионот. Тоа е ре зул-
татот од криминалот, тероризмот и 

Во Македонија, во ре-
о нот на Шара, се соз да-
дени услови за обука на 
екстремни сили наме-
нети да се искористат во 
потенцијалните сце на-
рија за разврска на ко-
совскиот случај. Послед-
ниве години маке дон-
ската власт нема це лос-
на контрола врз тој дел 
од сопствената тери то-
рија. Веќе ги нема ка ра-
улите на војската на гра-
ничната линија кон Ко-
сово, па сега целиот то-
вар паѓа врз слабата 
гранична полиција. Со тоа границата 
е лесна за преминување, па воору-
жените групи за час се префрлуваат 
од Македонија на Косово и обратно. 
Оваа ситуација ја искористија воените 

ветерани, со што со зда-
доа многу бази и кам-
пови за обука на нови 
борци. На Шар Пла-
нина денес се наоѓаат 
најбараните терористи 
во регионот. Тоа е од-
личен полигон за нив, 
бидејќи се недостапни 
како за државните ор-
гани, така и за меѓу на-
родните сили на ОН. 
Разбивањето на едно 
легло на терористите 
во Бродец е само дел 
од она што тие го имаат 
стационирано во пла-

нинските предели. Прашање е колку 
државата е способна да ги расчисти 
сите бункери, кои од 2001 година на-
ваму се обновуваа за некои други 
вре миња.

ШАРА Е НАЈПОГОДНА ЗА 
ТЕРОР-КАМПУВАЊЕ

"Во една прилика Албанците од Косово ре-
коа дека одбиваат да потпишат документ во 
кој се откажуваат од идејата за создавање го-
лема Албанија, со образложение дека так во 
нешто од почетокот не е планирано. Мо жам 
да замислам дека во иднина ќе почнат про-
цеси за таква интеграција, без оглед на доку-
ментот на Контакт групата, во кој е на пишано 
дека процесот на обединување на албанските 
територии е недозволив. Инте грацијата меѓу 
Албанците, кои живеат во тие области, 
постепено ќе се развива. Не ве лам дека тоа ќе 
се случи наскоро, за година или две, но ќе 
биде. Такво нешто не може да се исклучи".

Александар Боцан Харченко, руски прего ва-
рач за статусот на Косово

"Тензиите 
меѓу ко сов-
ските Срби и 
Албанци ќе 
д о ж и в е а т 
б и о л о ш к и 
крај. Тоа ќе се 
случи, би деј-
ќи просе чна-
та старост на 
а л б а н с к о т о 
население е 
28, а на срп-
ското 54 години. Среднорочно, насил-
ството само по себе ќе престане по 
биолошки пат, затоа што еден од два-
та народа едноставно ќе исчезне".

Гзавије де Марнак, француски коман-
дант на КФОР

КОЕ ВЕРСКО КРИЛО ЌЕ КОЕ ВЕРСКО КРИЛО ЌЕ 
НАДВЛАДЕЕ ВО САНЏАК НАДВЛАДЕЕ ВО САНЏАК 
- УМЕРЕНОТО ИЛИ - УМЕРЕНОТО ИЛИ 
ВЕХАБИСКОТО?ВЕХАБИСКОТО?
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мафијата, кои свесно се репрезентирани 
и во институциите на косовскиот сис-
тем. Службениците на ОН во Приштина 
многу добро се платени, а некои дури 
се и натплатени, но и тоа не е доволно 
за да се задоволат човековата лакомост 
и материјалните апетити. За и понатаму 
со Косово да се управува од светските 
центри на моќта треба да се прифати 
играта на екстремните кругови. Да се 
влезе во нивна шема, да се споделат 
мат ните дејства, зашто во спротивно та-

ција на Косово си тераат само кариера, 
се обидуваат да се збогатат додека пре-
стојуваат таму, па кога се може - зошто 
да не се искористи можноста. Кога мо-
жел Ахтисари да ги полни куферите со 
пари стекнати од албанското подземје, 
зошто обичните "унмиковци" да не "лиз-
нат" малку од медот, кој е во теглата пр ед 
нив. За нив Косово е само една обич на 
и краткотрајна епизода од нивната "ве-
лелепна" меѓународна кариера.

"Неуспехот на преговорите за Ко-
сово е она што сите го очекуваа. Сега 
вниманието ќе биде насочено кон ге-
нералниот секретар на ОН и Советот 
за безбедност. Не верувам дека нешто 
конкретно може да се случи пред или 
по Нова година. Првите резултати 
можат да се очекуваат кон средината 
на јануари во ОН, поволни или не-
поволни, не знам. Меѓународната за-
едница очекува да дојде до едно-
страно прогласување на независ нос-
та, но не верува дека тоа би се случило 
пред март 2008 година. Србија тоа 
нема да го прифати и ќе почне ди пло-
матска мисија со закани до земјите 
кои имаат намера да ја признаат но-
вата држава. Ќе повлече неколку ам-
басадори, но прашање е колку тоа ќе 
биде разумно од нејзина страна, би-
дејќи й претстојат интегративни про-
цеси и нови циклуси инвестиции".

Иван Вејвода, директор на Бал кан-
скиот фонд за демократија

Македонија е просторот од кој тре-
ба да се изврши упад на екстремните 
групи во централна Србија. Тоа би се 
случило во моментот на едностраното 
прогласување на независноста. Свет-
ските тајни служби проценуваат дека 
насилството би почнало на админи-
стративните граници на Косово, затоа 
што доколку се случи внатре во по-
краината, тогаш тоа би покренало ак-
ција на КФОР, што секако не оди во 
при лог на моментната состојба. За коп-
нената зона на безбедноста меѓу Ср би-
ја и Косово се подготвува исто сце на-
рио, како што беше случајот со Тану-
шев ци, кога во 2001 година теро рис-
тите испровоцираа жесток судир со 
македонските безбедносни сили.

И СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА УНМИК ЗАРОБЕНИ ВО И СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА УНМИК ЗАРОБЕНИ ВО 
ЛАКОМОСТА ЗА КРИМИНАЛНО БОГАТЕЊЕЛАКОМОСТА ЗА КРИМИНАЛНО БОГАТЕЊЕ

му меѓународните претставници ќе би-
дат доживеани како остри непријатели. 
Можеби за некого ова се небулози, би-
дејќи официјално сите се залагаат за 
создавање демократско општество, си-
те се борат против тероризмот и насил-
ството, сите се против концентрацијата 
на оружјето. Но, и покрај тие декла ра-
тивни заложби, на Косово и пошироко 
сè повеќе има екстремисти, сè повеќе 
има оружје и дрога, а сè помалку демо-
кратија. Дали за тоа се виновни само 
властите во Приштина, само косовските 
жители кои се доведени до работ на 
животната егзистенција? Не. Огромен 
дел од одговорноста сносат управу ва-
чите со областа, оние кои под знамето 
на Обединетите нации ја претставуваат 
провинцијата во светот. Денес Косово е 
класична колонија, па често некои иро-
нично го нарекуваат "Унмикистан". За-
ремба оди дури и дотаму што Косово го 
опишува како "прва држава на ОН во 
светот", во која меѓународните сили не 
само што го обезбедуваат мирот, туку и 
градат цел нов поредок. Тоа е поре до-
кот на корупцијата и организираниот 
криминал. Ефикасното судство, пазар-
ната економија и еднаквоста се уто пис-
ки категории. Косово е легло на сè што 
е илегално и забрането, тоа е центарот 
на европската трговија со жени и со де-
ца. Истовремено, инвестицијата од 700 
милиони евра во две електрани за про-
изводство на електрична енергија до-
веде до тоа мнозинството жители во 
протекторатот да имаат струја само по 
неколку часа на ден, а загаденоста да 
биде за 70 пати поголема од дозво ле на-
та во земјите на ЕУ. Се поставува пра-
шањето, кој манипулира со состојбите? 
Ќе помине времето и ќе се докаже дека 
службениците на светската органи за-


