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ДВОЈНА ЛУПА      

Пишува: 
Мишко ТАЛЕСКИ

ФАКТИТЕ  ЗА  ВОЕНИОТ  В  
ТАЈНИТЕ СЛУЖБИ ЗА ПОЛИТ    

МЕЃУ ЕВРОПЕЈЦИТЕ ДОЛ   ГО ВРЕМЕ БЕШЕ ПРИ СУТНА 
ИРИ   ТИРА НОС ТА ПОРАДИ СОМ НИ ТЕЛНИТЕ АКЦИИ КОИ СЕ 
СПРОВЕДУВАА НА БАЛ КАНОТ. ДЕНЕС Е ФАКТ ДЕКА КУМОТ 
И ТВОРЕЦОТ НА ОВК ЈА ДЕЛИ ОДГОВОРНОСТА ЗА СУ ДИ-
РОТ МЕЃУ АЛБАНЦИТЕ И МАКЕДОНЦИТЕ, ОДНОСНО МЕЃУ 
НИВНИТЕ ПОЛИТИЧКО-ПАРАВОЕНИ СВИТИ. ВО 2001 ГО-
ДИНА ЕВРОПА НЕМО ЈА НАБЉУДУВАШЕ СОСТОЈБАТА ВО 
СВОЕТО ПРЕДВОРЈЕ. ТОА БЕШЕ ПЕРИОД НА НАПЛИВ НА 
ЕТНИЧКИ И НА НАЦИОНАЛНИ ЕМОЦИИ. ПО ЕДНО ДЕ ЦЕ-
НИСКИТЕ ВОЈНИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА РАЗГРАДБА, КОИ 
ОДЗЕДОА ПОВЕЌЕ ОД 300.000 ЖИВОТИ, ОАЗАТА НА МИ-
РОТ, КАКО ШТО МНОГУМИНА ЈА НАРЕКУВАА МА КЕ ДО-
НИЈА, ГО ДОЖИВЕА ИСТИОТ СИНДРОМ КАКО И ДРУГИТЕ 
ЈУ РЕПУБЛИКИ.

За да не изгледа како 
очигледен виновник и 
злосторник за маке дон-

ската драма, ОВК расчисти 
со своите истурени позиции 
во Тетово и во Тетовско и се 
повлече на планиниските точ -

Од извештаите на тајните служби, на Владата во Берлин й било познато де-
ка во Македонија се активни луѓето од албанската политичка ложа на 
Косово. Имено, во еден извештај се спомнува дека соучесници на ОНА 
во 2001 година во Македонија се Хашим Тачи и Рамуш Харадинај, како 
логистика и како снабдувачи со оружје на одредите на Али Ахмети. Во 
одредени случаи тие дури и давале наредби какви акции да се пре зе-
маат во Тетовско и во Скопско. Лицето кое ги набавувало парите е чо-
век кој учествувал и на преговорите во Рамбује како преговарач - Џа-
вит Алити. Тој собирал пари и пред да почне војната на Косово.

за големоалбанска држава. 
Георгиевски како премиер на 
македонската широка вла-
дина коалиција ја употре би 
националната карта за раз-
врска на македонската кри-
за, обвинувајќи го Западот за 
пристрасност и за албанска 
наклонетост. Меѓународната 
заедница лошо ја разбра 
оваа порака и го марги на ли-
зира како преговарач. Како и 

КЛУЧНИ 
ИНФОРМАЦИИ

Неспорно е дека борците 
на ОВК беа обучувани од аме-
рикански и од британски ин-
структори во албански кам-
пови во Косово, Албанија и 
во северна Македонија, за да 
бидат користени против ре-
жимот на тогашниот прет се-
дател Слободан Милошевиќ. 
Никој подобро од ЦИА не ги 
знае вистинските пок рови те-
ли и директни поддржу ва чи 
на таа епизода од бал кан-
ските случувања. Никој не ја 
знае командната структура 
на ОВК и нејзините финан си-
ери и добавувачи на оруж је 
подобро од оваа организа-
ција. Таа подолго време ја др-
жеше под контрола албан-
ската тајна служба. Кога во 
февруари 2001 година пара-
војниците на ОВК од Косово 
ги поттикнаа граничните ин-
циденти, мировниците на 
КФОР тврдеа дека не станува 
збор за никаква посериозна 
опасност. Тогаш македон ски-

от премиер Љубчо Геор ги-
евски обвини дека Западот 
ги задржува клучните ин фор-
мации и податоци за пла-
нирањето на терорис тич ки-
те акции во Македонија. Гер-
манскиот министер за одбра-
на Рудолф Шарпинг им се по-
жалил на своите пријатели 
дека меѓународната заед ни-
ца не дејствува доследно и 
според однапред догово ре-
ното меѓу сојузниците. Всуш-
ност, на почетокот герман-
ските војници во Македонија 
стоеја меѓу два огна. Тие на-
брзина го евакуираа своето 
депо во Тетово, тогаш кога 
касарната се најде во вкрс-
тен оган меѓу ОВК и маке-
донската војска. 

Грешката на КФОР се нао-
ѓа токму во фактот што тој 
дозволи по влегувањето на 
меѓународните трупи на Ко-
сово да исчезнат илјадници 
пушки, пиштоли и мино фр-
лачи. Германските војници 
кои цврсто дејствуваа про-
тив припадниците на ОВК 
кои, пак, носеа оружје и пок-
рај забраната, подоцна беа 
скротени од нивните прет-
поставени. "Тоа не е во сог-
ласност со политиката на 
НАТО", беше краткиот ко мен-
тар на германските коман-
данти. Поранешниот врховен 
командант на ОВК, Хашим 
Тачи, неколку илјади свои со-
борци стави во т.н. Косовски 
заштитен корпус, кој треба-
ше да биде некаква ор га ни-
зација за техничка помош 
официјално наменета за да 

ки. И почнаа политичките ба-
рања од униформираните ти-
пови. Некој од надвор ги 
посоветува дека концептот 
за присвојување туѓи те ри-
тории нема да даде резул-
тати, па се преориентираа во 
борба за поголеми човекови  
права. Всушност, тоа е пр ви-
от чекор за да дојдат до те ри-
ториите кои ги сметаа за ал-
бански. Прво, преку намет на-
та еднаквост на сите нацио-
нални групи во Македонија, 
потоа де факто поделба на 
државата и доаѓање до целта 

да е, најголемата одго вор-
ност за македонската воена 
криза од 2001 година прво ја 
сноси ОВК како водач на екс-
тремистите и меѓународната 
заедница со својата прем но-
гу лабава позиција кон спро-
ведувачите на теророт. За-
мис   лете, државата Република 
Македонија беше ставена на 
исто рамниште со раз бој ни-
ците, нејзините безбедносни 
сили беа пропорционално 
ре дуцирани во дејствијата 
сог ласно активностите на па-
равојската.
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 ИОР  НЕ  СЕ  ЗАБОРАВААТ
   ИЧКО-ПАРАВОЕНИТЕ СВИТИ

"НЕМИРИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА И СЕВКУПНАТА НЕСТА-
БИЛНОСТ ВО РЕГИОНОТ СЕ АПСОЛУТНИ ПРЕДУСЛОВИ 
ЗА КРИМИНАЛНИОТ БИЗНИС НА ХАШИМ ТАЧИ, РАМУШ 
ХАРАДИНАЈ И ЏАВИТ АЛИТИ – ШВЕРЦ СО ДРОГА, ОРУЖЈЕ 
И ЖЕНИ" – Е НАВЕДЕНО ВО ИЗВЕШТАЈОТ НА ГЕР МАН-
СКАТА ТАЈНА СЛУЖБА. ОТКАКО ОВА Е ОТКРИЕНО, АМЕ-
РИКАНСКИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ ЏОРЏ БУШ ИЗДАДЕ НА-
РЕДБА НА 21 ЛИДЕР НА ОВК ДА ИМ СЕ ЗАБРАНИ ФИ НАН-
СИСКА ТРАНСАКЦИЈА ПО БИЛО КОЈА ОСНОВА. ДУРИ И 
НАЈВИСОКИТЕ ЛИЧНОСТИ НА КЗК СЕ НАОЃААТ НА ОВАА 
ЛИСТА НА БУШ.

по  могне во поправките на 
уништените објекти во Пок-
раината. Германскиот коман-
дант, Клаус Рајнхард попусто 
предупредуваше на нови ак-
ции на ОВК. Подоцна тој се 
жалеше дека дипломатите, 
политичарите и, пред сè, вр-
ховниот командант на НАТО 
за Европа, генералот Весли 
Кларк, редовно ги отфрлале 
предупредувањата од глав-
ниот штаб на КФОР во Приш-
тина. Уште на почетокот на 
декември 1999 година, кога 
мировните сили на Али јан-
сата ни половина од времето 
не беа присутни на Косово, 
извидувачките патроли на 
КФОР во Прешевската до ли-
на забележале сомнителни 
млади Косовари подготвени 
да создаваат тензии и нап на-
тост. Инаку, оваа зона й при-
паѓа на т.н. копнена зона на 
безбедност, демили таризи-
рана тампон зона меѓу Ср би-
ја и Косово. Поради слабото 
набљудување на главните со-
о браќајни патни насоки, со 
текот на времето оваа област 

им стана трговски центар на 
трговците со дрога, оружје и 
млади жени, кој го контро-
лираа ОВК и мафијата. Та ка-
наречената ОВПМБ набрзо ги 
окупираше селата, го ис тера 
српското население од нив и 
повика на спојување на оваа 
област со Косово. 

ПОЛИТИЧКА ЛОЖА

Попусто командантот Рајн-
хард ги повикуваше меѓу на-
родните сили да дејствуваат 
помоќно против узурпа то ри-
те на мирот и безбедноста во 
тој регион. Често пати вр хов-
ниот командант Весли Кларк 
едноставно прашуваше - "А, 
каде се Србите?", алудирајќи 

контролните пунктови да вне-
суваат оруж је, кога на само 
два кило метра непречено го 
носат во Македонија. Новите 
вести во весниците го дадоа 
одго во рот на тоа прашање: 
"Воо ру жени припадници на 
ОВК пов  торно прогласуваат 
осло бодени зони во Ма ке до-
нија". Тоа е содржината на 
еден напис во западниот пе-
чат. Додека НАТО подолго 
време изготвуваше планови 
за интервенција, вклучувајќи 
и разоружување на при пад-
ниците на ОВК, кон крајот на 
јуни 2001 година се реа ли зи-
раше евакуацијата на 400 
бор ци на ОВК од герилското 
упориште во Арачиново. По-
доцна германските служ би 

на македонската војска, кои 
според германски извори се 
снимени од хеликоптер на 
КФОР, се ставени на распо-
лагање на ОВК. Во тој период 
се сугерираше сојузниците 
да интервенираат во Маке-
донија. При ова задол жи тел-
но треба да се спомне и фак-
тот дека македонската војска 
добиваше помош од Ва шинг-
тон за нејзино осовре ме ну-
вање. За случувањата во Ара-
чиново свои забелешки даде 
и пратеникот од Партијата на 
зелените во Бундестагот, Вин-
фрид Нахтвај. Од извештаите 
на тајните служби, на Владата 
во Берлин й е познато дека 
во Македонија се активни лу-
ѓето од албанската политичка 
ложа на Косово. Имено, во 
еден извештај се спомнува 
де ка соучесници на ОНА во 
2001 година во Македонија 
се Хашим Тачи и Рамуш Ха ра-
динај, како логистика и како 
снабдувачи со оружје на од-
редите на Али Ахмети. Во од-
редени случаи тие дури и да-
вале наредби какви акции да 
се преземаат во Тетовско и во 
Скопско. Лицето кое ги на ба-
вувало парите е човек кој учес-
твувал и на пре го во рите во 
Рамбује како пре го варач - Џа-
вит Алити. Тој со би рал па ри 
и пред да почне вој ната на 
Косово. Во една при лика са-
миот се пофалил дека соб рал 
43 милиони гер ман ски мар-
ки од Албанците во Гер ма-
нија и во Швајцарија. Трио то 
Алити, Тачи и Хара ди нај не ја 
финансираше сво ја та стра те-
гија само од дона ции. 

на стариот непријател. Кога 
српските сили за безбедност 
влегоа во Прешевската до ли-
на со согласност на НАТО, 
мно гу припадници на ОВК ја 
преминаа границата и вле гоа 
во Македонија или се вратија 
назад на Косово. Шар пинг со 
сомневање ги праша ко ле ги-
те од НАТО ка ко ги спре чу ва-
ат припад ни ците на ОВК на 

објавија дека во Арачиново 
"е воспоставен команден цен -
тар на ОВК, благодарение на 
нечија несебична помош". Ма-
кедонски полициски из во ри 
потврдија дека е запленето 
поголемо количество оруж-
је, чии сериски броеви ука-
жуваат дека тоа потекнува од 
западни извори. Исто така, 
видеоснимките за положбата 


