П О Д Е М Н А А Л Б А Н С К АТА Г О Л Е
Повикот на Сали Бериша за
заедничка прослава на 130годишнината од формирањето
на Призренската лига ги
разбранува духовите на
балканските простори, но
истовремено не доби и демарш
така како што заслужува еден
таков провокативен обид.
Помина некако незабележано,
како да го кажал и предложил
обичен претставник на некоја
невладина организација или,
пак, некое екстремно движење,
кое по насилен пат сака да се
здобие со политички цели.
Како и да е, почнуваат обидите
за истуркување на втората
фаза од балканската
територијална ревизија, која
треба да ги опфати сите
етнички простори на кои
живеат Албанците. Понесени
од косовскиот елан со
стекнувањето на независноста
од Белград, структурите во
Приштина и во Тирана, на секој
можен начин, се обидуваат да
ги анимираат и нивните
собраќа во Македонија. А, таа
треба да биде објектот врз кој
ќе се изведе новиот албански
експеримент со делумно
покровителство од западниот
Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

свет. Врз Македонија ќе се
тестира способноста на
државата да опстои во
актуелниот унитарен облик, ќе
й се наметнуваат сценарија на
кои тешко ќе може да одговори
идната власт во Скопје. Речиси
секој нејзин потег ќе се
прикаже дека е чин против
меѓуетничкиот соживот, против
почитувањето на човековите
права и слободи на најбројното
малцинство и сл. Некој наскоро
треба и практично да го
приврши процесот на мека
федерализација на државата,
кој од поодамна тече. Но, тој
процес треба да биде само
продолжение на постулатите
на охридската Рамковна
спогодба кој, пак, ќе резултира
со формирање на комплетно
децентрализирана држава без
управување од еден центар.
Битката меѓу албанските
политички субјекти во
Македонија, често натопена со
крв, многумина ја сфаќаат како
однапред планирана
драматургија, која треба да
доведе до територијален
раздел на земјата по етнички
линии. На крај треба да бидеме
уверени дека тоа е најдоброто
за нас и дека од Групчин натаму
навистина не требало
премногу да нè интересира.

ЗАКРВАВЕНИ РИВАЛИ СО ИСТОРОДНА ЦЕЛ!?

С

ветските аналитичари и стратези
повторно се впуштаат во коментирање на балканските прилики,
давајќи песимистички прогнози за европската иднина на полуостровот. И
додека поранешните ју републики чекаат одговор од врвот во Брисел за
нивната интеграција, друг дел од бал-

канската и од регионалната државна
номенклатура создава простор за ревидирање на интегративните и демократските определби на апликантите.
Крајно неодговорно и нецивилизирано,
несвојствено за земји и нации кои се
претставуваат како европски. Но, тоа
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наш да се промени големодржавниот
национал-романтичарски дух на нашето опкружување. Уште неколку генерации нивни потомци ќе живеат во мрачниот среден век, сè додека не се отрезнат од мамурлакот кој им го наметнаа нивните предци и современици.
Изминативе години Македонија успешно создаде еден имунитет со кој се
брани пред пропагандните активности
на режимите од сите соседни држави.
Дека тој недоволно е активиран и развиен е реална вистина. Тоа се должи на
внатрешните поделби, поттикнати од
вечната борба меѓу левицата и десницата. Не се успеа да се изготви и да се
донесе национална стратегија со која
успешно ќе им се спротивставевме на
големодржавните амбиции на соседите.
Наместо тоа, ние се делевме на бугаромани и србомани, на грчки зетови и
албански шпиони. Сè тоа многу добро
го искористија националните надворешни политики на Белград, Софија,
Атина и на Тирана, кои преку сопствените академии на науките и уметностите
иницираа проекти со кои се загрозуваше физичкиот опстанок на македонската држава. И продолжуваат со таа
шизофренија. Никој од големите ниту
се обидува да им застане на патот на
мегаломаните. Иако се неспоредливо
помали од нив, водат дипломатска бор-

Селото Вејце повторно актуелно во македонските медиуми. Големо количество
оружје и муниција е пронајдено во импровизирани бункери на крајно непристапни
места. Ракетни фрлачи од типот золја, автоматски пушки,
рачни бомби, детонатори, заштитни елеци, литература...
Доколку воената кариера на
албанскиот фактор е минато,
како што често преповторува
Али Ахмети, редно е поранешниот водач на озлогласената ОНА да даде одговор на
прашањето кој сега наново ги
реактивира неговите соборци
и со која цел.

М О Д Р Ж А В Н А С Т РАТ Е Г И Ј А

МЕЃ УАЛБАНСКАТА
ПАРТИСКА ВОЈНА
САКА ДА ЈА
ФЕДЕРАЛИЗИРА
МАКЕДОНИЈА!?
САНКЦИИ ИЛИ НАГРАДА ЗА
ДЕСТРУКТИВНИТЕ ФАКТОРИ?
Конечно Македонија доби јасна слика кој е дестабилизирачкиот
креатор. Меѓуалбанскиот судир на речиси сите изборни циклуси е
елементот кој ги запира проевропските процеси. Намерно или
случајно, партиите на Тачи и на Ахмети треба безмилосно да ги
сносат одговорноста и последиците од секој нареден негативен тон
кој ќе дојде од Брисел и од Вашингтон. Истовремено, и западниот
свет конечно треба да го согледа девијантниот субјект, кој со сите
средства настојува да ги сопре НАТО и ЕУ процесите. Но, не само да
го согледа, туку и јавно и ултимативно да го прекори. Доколку и во
наредните два или три изборни циклуси се повтори истата хронологија на Тачи и на Ахмети, тогаш може да ни се повтори српскокосовското сценарио. Тогаш Брисел, како што на Белград му порачуваше - или ЕУ или Косово, може и нам да ни ја испрати истата
сугестија. Едноставно би нè посоветувал дека албанскиот фактор
континуирано ја влече државата назад, па оттука заедничката интеграција во европските институции би била невозможна.
ба со западниот свет, опструирајќи ги
проектите на Вашингтон, кои имаат
планетарно значење. Овие денешни
надворешни политики неминовно водат кон креирање на еден поинаков
Балкан, чија иднина најмалку е проевропска. Во прилог на ова говорат и анализите на познатиот Петар Искендеров,
научен соработник на Институтот за
славистика на Руската академија на
науките. Тој предвидува постизборно
територијално распаѓање на Македонија, иницирано од нерешеното албанско прашање во земјата. Неговите
согледувања почнаа да ги интересираат
големите центри на моќ, но и целата
балканска јавност, која е непосредно
засегната од евентуалниот почеток на
наведените претпоставки.

СЕАЛБАНСКО
СЦЕНАРИО ЗА
РАСПАЃАЊЕ НА
МАКЕДОНИЈА
Со признавањето на независноста
на Косово западните земји го отпочнаа
механизмот за комплетно распаѓање на
Балканскиот Полуостров и целосна ревизија на меѓудржавните граници. Искендеров тврди дека по завршувањето
на изборниот циклус во Македонија,
земјата ќе западне во меѓуетничка агонија, која е планирана од страна на лидерите на косовските Албанци и властите во Приштина. Политичкиот спектакл, кој се подготвува во текот на летото, треба да послужи како покритие
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за потенцијалната поделба на македонската унитарна држава. Двете албански
партии со најголема доверба меѓу македонските Албанци, ДПА и ДУИ, се актерите кои ќе ја реализираат долгоочекуваната цел на албанскиот регионален фактор, обединување на сеалбански етнички простори. Тие треба да
го завршат македонскиот дел од албанскиот мозаик. За да дојде до побрза реализација на планот се очекува воена
поддршка да добијат од Косово, нешто
слично како и во 2001 година. Податоците од пред седум години укажуваат
дека јадрото на ОНА беше составено од
борци и од ветерани во поранешната
ОВК, а операциите се подготвувале во
Приштина. Ниту водечките лица на ОНА
не ги негираа врските со матичната
екстремистичка организација. За Косо-

во често зборуваа дека иако е под контрола на УНМИК и на НАТО, сепак тоа е
ветен рај за радикалните групи и организации. ОВК само й се оддолжи на
ОНА за сработеното од 1998 и 1999 година, кога во северозападниот дел на
Македонија функционираа центрите за
обука и за снабдување на косовските
бунтовници. Рускиот научник Искендеров анализира дека Мендух Тачи и Али
Ахмети се во битка за поделба на големите суми пари од албанската наркомафија и дека заедно се обидуваат да го
решат прашањето за раководење на
движењето за отцепување на речиси
една третина од територијата на денешна Република Македонија. Меѓусебните пукотници за време на предизборната кампања и пролеаната крв
на самиот ден на изборите, се само навестување на она што треба да следи.
Но, по малку зачудуваат претпоставките
и предупредувањата на Искендеров,
кој вели дека и покрај братоубиственото
изборно насилие меѓу Албанците, сепак ќе дојде до создавање на единствен
големоалбански фронт на Косово и во
Македонија. Доколку односите меѓу Та-

Инцидентите во Македонија за време на изборите нема да се
одразат на состојбите во Србија, бидејќи сега крајна цел на
екстремистите во Македонија е да го спречат влезот на земјата
во НАТО и во ЕУ. Со ова државата е поблизу до нова криза.
Инцидентите се добро испланирани. Тоа што тие се случија во
Арачиново не е ништо чудно, затоа што токму таму се наоѓа
врзната точка со Косово. Тоа е симболична најава дека Албанците нема да се смират сè додека не се задоволат нивните
потреби, а преостанува да се види кој ги артикулира тие потреби. Од овој момент некои Албанци треба да се исклучат од
политичкиот живот во Македонија.
Душан Јањиќ, аналитичар
Во Албанија е формирана нова нацистичка партија. Според албанските закони, таа никогаш нема да биде регистрирана, но сепак внесува голема загриженост кај населението. Во програмата на т.н. Албанска нацистичка партија стои дека непријатели й се Грците и словенските народи. Првата промоција е одржана во градот Елбасан. На
еден од плакатите залепен по станбените блокови пишувало: "Ние се бориме за албанскиот народ. Немојте да ги
заборавите непријателите на Албанците, а тие се Словените
и Грците". На сликата се наоѓа симболот на албанското фашистичко движење од периодот на Втората светска војна.
чи и Ахмети се закрвавени, во тој случај
тешко е да се поверува дека меѓу нив
може да дојде до каква било консолидација и заедничко дејствувања. И покрај тоа што големоалбанските идеали
ги делат сите, во овој момент не може
да дојде до драматичен пресврт во меѓуалбанските политички односи во Македонија, затоа што би било несериозно
и неполитички. Искендеров има поинакво мислење. Тој ги наведува и податоците според кои, на 17 мај во кино-

салата на Домот на младината во Приштина, било формирано т.н. Движење за
обединување, кое има само една цел обединување на сите албански простори. На чело на таа организација се наоѓа Авни Клинаку. Токму тој пред дваесеттина години го формирал Националното движење за ослободување на Косово, кое подоцна се трансформира во
паравојската ОВК. Во 1986 година за
член на Генералниот совет бил избран
Али Ахмети, а негова специјална задача
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било зацврстувањето на врските на Косово со Европа и обезбедување меѓународна политичка, финансиска и воена поддршка за албанските сепаратисти. Искендеров додава дека сега е созреан периодот Авни Клинаку, Али Ахмети, Мендух Тачи и нивните албански
соработници да го повторат косовското
сценарио, но овој пат низ целиот Балкан. Состојбата во Македонија многу
брзо би се решила, бидејќи официјално
Скопје има големи проблеми со Грција

ПРАВНИОТ ВАК У УМ НА КО СО ВО РИЗИК
ЗА РЕГИОНА Л Н АТА БЕ ЗБЕ Д Н О С Т
Мисијата на ЕУ на Косово
ЕУЛЕКС не ќе може да ја отпочне
својата работа на 15 јуни како
што првобитно беше планирано.
Состојбата на теренот е сè потешка, бидејќи и косовските и меѓународните институции се соочуваат со правен вакуум на нивните дејствија. Политичките потези на западните земји се поделени, па техничките проблеми
на теренот стануваат сè поголеми. УНМИК нема да може да го
напушти Косово сè додека Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на ОН не се стави надвор
од сила. Но, тоа тешко може да се случи поради
острото спротивставување на Москва и на Пекинг. Русија смета дека Резолуцијата не е доволна основа за воспоставување на ЕУЛЕКС. За
да се избегнат проблемите меѓу големите сили,
но и за да не се создадат нови поголеми проблеми на Балканот, се размислува за преструк-

туирање на цивилната администрација на ОН во Приштина. И
покрај тоа што уставот на Косово
ќе биде донесен на 15 јуни и
натаму ќе останат практичните
нерешени задачи, создадени од
недоволната правна основа на
косовската независност. Сè ова
ќе предизвика хаос во безбедносните органи и во правосудството, па сите решенија кои би
се донеле ќе бидат краткорочни
и моментни. Одложувањето на
мисијата на ЕУЛЕКС за наесен само ќе ги засили екстремните компоненти во областа и пошироко
што, пак, би можело да предизвика нов бран
нестабилност во целиот регион. Некој ќе се обиде вешто да изманипулира со таквата состојба и
да ја злоупотреби во етнички цели. Преодно решение мора да има. Но, дали тоа ќе ги задоволи
барањата и потребите на теренот тешко може да
се претпостави.

Реална или смешна испадна констатацијата на Бирото за
борба против дрога и криминал на ОН, во која стои дека Балканот станал еден од најсигурните региони во Европа? Стереотипите дека тој претставувал рај за гангстерите и бандите веќе
не важеле. Албанија, Босна и Херцеговина, Македонија, Србија,
Хрватска, Бугарија и Црна Гора веќе не се дел од најлошото
друштво. Арно ама, Косово никако да се потенцира како врв на
организираниот европски криминал, кој овозможува и развој
на екстремните облици на тероризмот. Шверцот со оружје и
наркотици тече, а паралелно со тоа се зголемува и опасноста од
нова ревизија на границите на полуостровот. Колку што се сеќаваме, изминативе две децении двете работи одеа заедно.
околу името и идентитетот, сè помала
поддршка од Софија, а Белград одамна
кренал раце од внатрешните случувања
во соседната земја. Тоа е доволна основа за полесна реализација на албанското сценарио на територијата на Македонија. Од друга страна, пак, олеснителна околност претставува и тоа што
Македонија не доби покана за членство
во НАТО алијансата поради спорот со
Грција, па оттука вмешувањето на свет-

ската воена организација во македонско-албанскиот конфликт би било далеку помало, отколку државата да беше
составен дел од пактот. Искендеров смета дека Европа наскоро ќе ја увиди сопствената грешка кога со широко срце ја
призна независноста на протекторатот.
Според сознанијата од теренот, последната балканска драма нема да биде Косово, туку целиот регион околу Косово,
вклучувајќи ја и Македонија. Дали на
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Скопје ќе му помогне билатералниот
воено-технички договор кој неодамна
беше потпишан со Вашингтон, меѓу Антонио Милошоски и Кондолиза Рајс, набрзо ќе се покаже. Колку САД ќе бидат
подготвени да се впуштат во физичка
заштита на унитарниот карактер на
македонската држава во периодот кога
таму ќе почне предизборната кампања
за наследник на Џорџ Буш, може само
да се претпоставува и да се нагаѓа.

