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ЛОНДОН ВИА
КОСОВО

Ако се интензивираат конфликтите во ев-
роп скиот регион, како што планираат ек-
стремните елементи вгнездени на кон ти-

нентот, речиси е неминовно исламистите да се 
солидаризираат со своите собраќа и да дојде до 
поголем судир. Судирот не мора да биде во вид 
класична светска војна, иако и тоа може да се 

случи, но може да има десетици помали локални војни 
проследени со тероризам. Тоа дефинитивно ќе има влија-
ние врз економиите на западните земји, а со тоа и врз Бал-
канот. Иран й понуди на Македонија да воспостави дип-
ломатски односи, й понуди голема економска помош, која 
ќе требаше колку-толку да ја извади земјава од еко ном-
ската криза. Тоа беше идеална понуда, но не за Маке до-
нија, туку за исламскиот фундаментализам. Се проце ну-
ваше дека покрај Босна и Албанија, Иран треба да добие 

Белите ѓаволи, како што ги нарекуваат 
балканските Муџахедини, подолго 

време се присутни на нашиве простори, 
но никој не знае кој ги востоличи и 

зошто. Информациите се потврдени и 
од домашните разузнавачки кругови, 
кои подолго време ги следат нивните 

активности. 
Во шверцот на оружје од Косово во 

Македонија најчесто се користат рутите 
од Прешево, Витина и Глобочица до 
селата Лојане, Танушевци, Радуша, 

Брест, и Јажинце.
Се вршат подготовки за упад на 

македонска територија во случај 
полицијата да преземе акција во 

Кондово. Нападот врз полициските 
станици во Вратница и на Бит-пазар беа 

само увертира во она што би следело 
наредниот период.

трет државен спонзор на Балканот. Македонските поли ти-
чари прво се согласија, но потоа ретерираа во ставовите и 
размислувањата откако добија неколку предупредувања од 
западните земји. Не беа свесни какви последици ќе има др-
жавата од таквите аматерски проекти. Денес гледаме кој е 
Иран и кои се неговите видувања за нашиве простори. Ин-
филтрира борци на џихадот секаде каде ќе стигне. Нашава 
земја не е имуна на таквите процеси. Се вклопува во мо заи-
кот наречен Балкан, а сè повеќе и Европа. Според аме ри кан-
скиот Конгрес, припадници на организацијата на Бин Ладен 
тренираат во Македонија. Белите ѓаволи, како што ги на ре-
куваат балканските Муџахедини, подолго време се присутни 
на нашиве простори, но никој не знае кој ги востоличи и 
зошто. Информациите се потврдени и од домашните ра зуз-
навачки кругови, кои подолго време ги следат нивните ак-
тивности. Оваа терористичка мрежа запоседнала речиси 
една третина од вкупниот број земји во светот. Инфор ма ции те 
велат дека нејзини експозитури во Европа има само во Бос-
на, но фрапантни се откритијата дека ги има низ цел Балкан, 
вклучувајќи ја и Македонија. Тоа го знаат Американците. Тие 
имаат инсталирано огромен разузнавачки корпус низ регио-
нот, така што ниту една информација не може да им побегне. 
САД и западниот свет, а покрај нив и европските земји, сега 
се соочуваат со сериозна закана од дејство на здружени те-
рористички сили, па дури и од создавање на т.н. исламска 
интернационала. Главни актери, покрај злогласната Ал Каи-
да на Осама бин Ладен, се блискоисточните Хезболах, Хамас, 
"Бригадите на мачениците од Ал Акса" и други. Во истиот 
ред е и "Џама Исламија", чиј простор на дејствување е Индо-
незија, Малезија и Филипините, и е во тесна врска со Ал Каи-
да. Сè позачестени се и терористичките напади на курдската 
организација "Јастреби за слобода на Курдистан" во Ис тан-
бул и во други турски градови. Последниот во Кушадаси са-
мо ја дополнува серијата на атаците. Сериозни закани се упа-
тени до Италија, до Велика Британија, до Бугарија, до Данска и 
до други земји чии трупи се стационирани на ирачко тло. 

Ал Каида нема цврста организациска структура, туку деј-
ствува крајно флексибилно, здружувајќи се со други теро-
ристички групи. Според едно писмо пронајдено во Пакис-
тан, инаку писмо на Бин Ладен, здружувањето се однесува 
на блискоисточните организации и групи со давање целосна 
поддршка на Шиитите во Ирак, но и на другите радикални 
исламски фракции. Очигледно е дека планетава денес се 
соо чува со феноменот на поврзувачки процеси и интерна-
ционализација на радикалниот исламски фундаментализам. 
Веројатно ваквите процеси се директен одговор и пос ле-
дица на обемните мерки и активности, кои по 11 септември 
2001 година САД и светската заедница ги презедоа во бор-
бата против глобалниот светски тероризам. Досега сто ре но-
то, по сè изгледа, не е доволно. За светот веќе не постои ди-
лема дали терористите ќе нападнат. Прашањето е кога и 
каде. Дали вчера во Мадрид, денес во Лондон или утре во 
Рим?

ШТО ПОДГОТВУВА АНА?

Здружението на воените ветерани на ОВК со седиште на 
Косово последниве неколку дена почнало со масовна мо би-
лизација на членството и доброволци. Се вршат подготовки 
за упад на македонска територија во случај полицијата да 
преземе акција во Кондово. Нападот врз полициските ста-
ници во Вратница и на Бит-пазар беа само увертира во она 
што би следело наредниот период. Најавените предуп ре ду-
вања и не се за чудење. Крилата на поранешната ОВК за не-
полни два дена можат да мобилизираат неколку илјади бор-
ци подготвени за акција на било кое место на Балканот. 
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Како можат да се протолкуваат вербалните епи-
зоди на новиот Али Ахмети - Агим Красниќи, кој на-
место Шипковица, за разлика од првиот, го од брал 
Кон дово за тестирање на издржливоста на ма ке дон-
ската државност. Како знак на храброст или сла-
бост? Можеби и едното и другото. Се случуваат ис-
тите работи како на почетокот на 2001 година. Не-
кој повторно нешто ни фингира. Нè местат. Крас-
ниќи е новиот Ахмети, кој сега станува интересен 
како за до маш ни те, така и за ре гио налните меди-
уми. Но, на Кондово ве ро јат но ќе мора да му се да-
де локална анестезија и под ит но да се оперира ра-
кот, кој би можел да метастазира. 

 РЕГЕНЕРИРАНИ "МЕТАСТАЗИ" ОД 2001 ГОДИНА?!

Треба да се има предвид и фактот дека КЗК потпомогнат од 
западните дипломатии полека но сигурно набавува хели коп-
терска ескадрила за која обучува околу шеесетина пилоти, 
потоа разни видови оружја, меѓу кои и противавионска од-
брана. Муџахедините на Косово се помагани и од иранската 
разузнавачка служба. Тие се стационирани во Призрен и 
Пеќ и чекаат само наредби. Подготвени за акција се и околу 
200 до 400 Муџахедини во Јужна Србија. Во опција е т.н. план 
Б за Косово, кој опфаќа порадикални методи на дејствување 
и се состои во напади врз поголеми места. Кондово е едно 
од нив. Јасно е како ден дека во Македонија има огромни 
количества оружје останато од времето на конфликтот, но и 
пред тоа. Од арсеналите 
на расформираната ОНА 
останаа околу 15.000 
пар     чиња оружје (ми но-
фрлачи, митралези, ка-
лашњикови и сл.) Спо-
ред истражувањата на 
неколку ев роп ски ин-
ституции, во земјава цир-
кулираат најмалку 100 
ми   но фрлачи од 60 и од 
82 ми лиметра и неколку 
со ка либар од 120 мили-
мет ри. Се врти бројка и 
од околу 5.000 мини. 
Спо  ред истражувањата 
за време на воените су-
ди ри, ОНА располагала 
со околу 8.000-9.000 пар-
чи ња автоматско оружје 
- со резервен арсенал, кој 
достигнува цифра од 
10.000 парчиња. Се про-
ценува дека сè уште цир -
кулираат околу 100 снај-
пери, меѓу кои и со фис-
тицирани пушки со го-
лем калибар од западно 
производство. Во швер-
цот на оружје од Косово 
во Македонија најчесто 
се користат рутите од 
Пре  шево, Витина и Гло-
бочица до селата Лоја-
не, Танушевци, Радуша, 
Брест и Јажинце. Оруж-
јето шверцувано од Ко-
сово е, главно, од бу гар-
ско, кинеско и од ју го-
словенско произ вод ство. 
Од Албанија оружјето 
доаѓа од местата Скен-
дербег и Лакавица и од 
арсеналите на пла ни на та Јабланица. Најчеста дес тинација 
на албан ските арсенали оружје се струшките села.

И ПО АЛИ, АЛИ (АГИМ)

Како можат да се протолкуваат вербалните епизоди на 
новиот Али Ахмети - Агим Красниќи, кој наместо Шипковица 
за разлика од првиот, овој го одбрал Кондово за тестирање 
на издржливоста на македонската државност. Како знак на 
храброст или слабост? Можеби и едното и другото. Се слу чу-
ваат истите работи како на почетокот на 2001 година. Некој 

повторно нешто ни фингира. Нè местат. Се избра долгото 
топло лето како период кога луѓето се по одмори и не ги 
интересира многу ситуацијата во државата. Некои велат, до 
септември сè треба да биде решено. А, што ќе се реши никој 
ништо не знае. Красниќи е новиот Ахмети, кој сега станува 
интересен како за домашните, така и за регионалните 
медиуми. Но, уште поинтересен е и затоа што вели дека 
Бранко и Али се мангупи, дека ќе го гранатира Скопје ако 
полицијата преземе некоја мерка во Кондово или ако 
повреди некој мештанин од селото. Ахмети пред четири 
години само верглаше за човековите права. Овој, новиов 
тип е комерцијалист. Ги подигнува тиражите на пропаднатите 

медиуми. Алал да му е! 
Кој вели дека кри ми нал-
ците имаат само лоши 
особини? Го крепат и 
новинарствово кај нас. 
Кондовскиот случај си 
доби интеретничка ди-
мензија, но во последно 
време стана и ре гио на-
лен случај бидејќи заси-
лувањата од север по-
кажуваат дека не се за-
лудни реториките - до 
каде што е албанското 
знаме до таму е и... Се-
пак, македонските ор га-
ни се предупредуваат 
де   ка не е во интерес на 
државата предиз вику-
вање сериозен локален 
судир, бидејќи пос ле ди-
ците се непредвидливи. 
Но, на Кондово ве ро-
јатно ќе мора да му се 
даде локална анестезија 
и под итно да се опе ри-
ра ракот, кој би можел 
да метастазира. 

Прстите тука ги има 
замешано и АНА со од-
редени логистички по-
магања на Ал Каида. АНА 
како воена структура е 
организирана според 
те  риторијалниот прин-
цип, односно составена 
е од четири дивизии со 
посебни главни шта бо-
ви. Врховен командант 
е извесен генерал Виган 
Градица, додека Екрем 
Аслани е началник на 
главниот штаб на пара-

војската, кој го под гот вува сеалбанското вос тание. Нивни 
помош ни ци се тројца пензи они рани генерали на ал бан-
ската армија, Исуф Суљај, Хекуран Аслани и Идриз Смотаха. 
Се финансираат од исламски невладини организации, од 
трговијата со наркотици и оружје и од Албанскиот нацио-
нален фронт со седиште во Цирих. Овие работи се добро 
познати во кабинетите на надлежните служби. Летово по-
ловина помина. Како нашиве сè ќе решат до септември не 
знаеме. Претстојниов август може да биде навистина жежок. 
Веројатно ќе ја гледаме новата епизода на Трст виа Скопје, 
но овој пат со наслов Лондон виа Кондово. 


