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Пишува: 
Силвана БЛАЖЕВА

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ПРОЕКТОТ ЗА УГНЕТЕНИОТ НАРО    

СО ПАРИТЕ О  
НА МОЌНАТА  
СЕ ПРЕКРОЈУ  Првата балканска војна, 1912 го-

дина, ги прекрои границите на 
по стојните држави, кои тогаш 

беа под окупација на Османлиската 
империја, што се реализираше на штета 
на Македонија, чија етничка површина 
беше безмилосно распарчена. Тогаш-
ните велесили Австро-Унгарија, Англија 
и Франција "вештачки" ја создадоа де-
нешна Албанија, со цел да го прошират 
своето влијание и на овие простори. 
Фактички, поради геостратешката по-
лож ба на балканската територија, за 
неа постојано се заинтересирани сите 
големи држави и токму како над неј-
зиното небо да си ги премеруваат свои-
те сили на моќ. Направените услуги од 
страна на домицилните народи денес 
се наплатуваат, ним некој треба да им 
се оддолжи, а обично тоа се про тив-
услуги за добивањето одредена поли-
тичка функција, финансирањето поли-
тичка опција, односно политичар. 

ПОВАМПИРЕНИ ПРИМАТИ

Валканите пари ја оформуваат де-
нешната политичка конфигурација на 
светот. Најчесто овие банкноти потек-
нуваат од касите на мафиите... Нарко 
биз нисот во Европа и пошироко го 
води албанската мафија. Податоците 
ука жуваат на тоа дека таа, преку тајни 
донации, финансирала и сè уште фи-
нансира голем број предизборни и из-
борни кампањи, при што мате ри јал ната 
- економската моќ го губи приматот во 
однос на политичката и воената. Пери-
одот на распаѓањето на соција лис тич-
ките земји повампири многу фикс-идеи 
за мега држави. Должничките симпатии 
на "големите", преку наводната грижа 
за помалите и обесправените, се ре-
флек тираат преку скриеното поддр жу-
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вање на "соновите за сонот". Одредени 
аналитичари сметаат дека и во овој 
период не губи актуелност можеби по-
следната аспирација за нова држава на 
Балканот, која во секој случај ќе биде 
создадена на сметка на православните 
народи, при што цели пропагандни ма-
шинерии ги дискредитираат пред св ет-
ската јавност и ги претставуваат во нај-
црно светло, конкретно како нај го леми 
узурпатори и угнетувачи на пра вата на 
Албанците.

Пред неколку години, разгледувајќи 
ја опцијата за Голема Албанија, Мајкл 
Чо шудовски во "Канадски поглед на 
Балканот..., 19" запишал: "Проектот за 
тој сон беше 'склепан' уште во 1990 го-
дина. За тоа сведочат двете публикации 
издадени на англиски јазик во пре-
столнината на САД во 1996 година, со 
наслови 'Нација' и 'Дваесет и првиот 
век'. Во нив се најавува дека кон сре-
дината на овој век ќе биде реализирана 
идејата за Голема Албанија. Несомнено, 
факт кој зборува за нечија подмолна, 
валкана и лицемерна улога и политика 
кон земјите и народите од Балканот".

Имено, преку исламистичките орга-
низации Ал Каида и Рабита, финан си-
раните платеници биле присутни во 
Босна, на Косово и во Македонија, при-
клучувајќи им се на ОВК, односно ОНА 
и АНА. Меѓу другото, ОВК се прика жу-
ваше и како самореспектабилно на цио-
нално движење, кое се бори за некакви 
права на етничките Албанци. Но, на 2 
април 1999 година во ревијата "Феникс", 
Минхен, John Witliy коментирал дека 
воени инструктори ги обучувале нив-

ните припадници за извршување ге-
рилски, диверзантски и терористички 
акции.

МАФИЈАШКИ КОДЕКС

На 13 март 1997 година германската 
новинска агенција ДПА објавила дека 
т.н. ОВК, освен од својата нарко-мафија, 
голема финансиска поддршка добивала 
и од исламските земји, која била ка на-
лизирана преку поранешниот шеф на 
албанската разузнавачка служба, Баш-
ким Газидеде. Според една друга неј-
зина вест, Газидеде изјавил дека "еден 
побожен муслиман (се мисли на Осама 
бин Ладен), кој престојувал во Албанија 
во март 1997 година, ја разгледувал мо-
ж  носта за вклучување исламски те ро-
ристички организации во струк ту рите 
на ОВК, за остварување на неј зи ните 
сепаратистички планови. Во "Ка надски 
поглед..., 14", Мајкл Чошудовски обја с-
нува:
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   Д СКЛЕПАН ВО 1990 ГОДИНА! 

Д НАРКО БИЗНИСОТ 
  АЛБАНСКА МАФИЈА 
 ВААТ И ГРАНИЦИТЕ

"Осама бин Ладен со околу 500 свои 
приврзаници, во Албанија и на Косово 
престојувал и на крајот на април 2000 
година. Цел на посетата - според таа 
вест - била да ги покрене Гего - Албан-
ците во Јужна Србија, во реонот на Пре-
шево и Медвеѓе на бунт против Ср-
бија".

Во октомври 1999 година "Вашингтон 
пост" објавил коментар дека е родена 
идејата за Голема Албанија. Тоа дошло 
до израз особено во време на т.н. Ко-
совска криза, при што преку глобалните 
медиуми големите сили го убедувале 
светот дека тоа што го прават за Косово, 

тереси на денешните велесили се при-
чините за искористувањето на Албан-
ците како средство за постигнување на 
сопствените интереси што, пак, кон-
верира на идејата за Голема Албанија. 
Главниот извршен инструмент во оства-
рувањето на овој проект била ОВК. На 8 
мај 2001 година во "Њујорк тајмс" бил 
објавен текст со наслов "ОНА е про из-
вод на албанските криминални струк-
тури", во кој се наведувало дека ОВК се 
појавила како израз на еден "угнетуван 
народ" од страна на Србија, Македонија 
и Грција и дека таа е составена од "не-
вини волонтери и патриоти, кои не мо-

збор за ОВК (ОНА) треба де се наведат 
трите најактуелни мафии - албанската, 
косовската и македонската, чии чле но-
ви се припадници на мирдитската ет-
ничка група. Според извештаите на за-
падните полиции, Гего-Мирдитите и 
Курдо-Арнаутите се главните растурачи 
на дрога во Европа и во САД, со што 
стануваат и главни виновници за зголе-
мувањето на бројот на зависниците и 
на смртни случаи. Кон средината на 
2001 година шведската полиција со оп-
шти дека во периодот од 1996 до 1998 
година албанската мафија во оваа земја 
внела 80 отсто од хероинот. Во Швај-
царија тој процент бил значително по-
голем, а во својот извештај полицијата 
навела дека токму оваа мафија има под 
контрола 90 отсто од нарко пазарот. 
Слична била состојбата и во Германија, 
каде што албанската мафија контро ли-
рала 70 отсто од пазарот со хероин.

Угледниот американски весник "Њу-
јорк тајмс" во 2001 година неколку пати 
соопштил дека ОВК (ОНА) се финансира 
исклучително од илегалната трговија 

наводно има "чисто хуманитарна ми-
сија за зачувување на мирот во тој дел 
на Балканот". Познатиот воен анали-
тичар John Witliy смета дека тие се до-
говориле околу утврдувањето на нив-
ните поединечни сфери на влијанија на 
Балканот. Всушност, вели тој, тајната 
поддршка на косовската востаничка 
армија беше етаблирана со заедничка 
работа на разузнавачките и контра ра-
зузнавачките служби.

Така како што Албанија настана на 
"зелена" маса и беше вештачки про-
извод на тогашните големи сили, со цел 
да ги спроведуваат и да ги заштитуваат 
своите воени и политички интереси, со 
што на христијанскиот елемент, на ма-
кедонскиот и на црногорскиот, кои до-
минираа на тие простори, му беше на-
несена голема неправда, исто така, и 
т.н. ОВК Усхтира Цлиримтаре Комтаре 
(УЧК) т.е. Ослободителна народна ар-
мија (ОВК) се создаде од ништо и од ни-
каде. Според L. Niederle, во 1900 година 
во Албанија имало од 850.000 до 
900.000 христијанско и исламизирано 
население од мијачката и од кучанската 
етничка група, а само 750.000-800.000 
албанско население од  шиптарската и 
мирдитската етничка група. ОНА за 
свое јадро го имала подземјето на ко-

желе повеќе да ги издржат насилствата 
на кои биле изложени тие и нивните 
семејства". Сепак, фактите упатуваат на 
заклучокот дека ОВК (ОНА) нема ни как-
ва врска со националните чувства на 
Албанците, кои се преокупирани со ег-
зистенцијалните проблеми, така што 
последно на што мислат сигурно е Го-
лема Албанија. 

Пред Косовскиот конфликт во 1999 
година и во текот на кризата во Маке-
донија во 2001 година Западот ја уве ру-
ваше светската јавност дека наводно 
ОВК - ОНА ја финансираат Гего-Албан-
ците на работа во странство, кои од-

со дрога, со луѓе и со човечки органи, 
оружје, од проституција, како и од пе-
рењето пари. Истовремено, на 12 ав-
густ 2001 година се огласил и вес никот 
"Вашингтон пост", кој тврдел дека "ОВК 
е најголема активна криминална орга-
низација на балканскиот нарко пазар", 
односно дека "има тесна соработка со 
исламистичкиот терорист Осама бин 
Ладен, кој обучувал луѓе за нејзините 
по треби во посебни центри на Алба ни-
ја, во Кукуш (денес Кукс), Тропоја и кај 
селото Цурак (денес Бајрам Цури)". Спо-
ред "Асошиетед прес", разузнавачките 
служби на германската армија изнеле 
податок дека ОВК само во текот на ап-
рил 2000 година набавила 300 тони 
оруж  је, финансирано од Бин Ладен, 
наменето за војната во Македонија. На 
22 јули "Вашингтон тајмс" соопштил де-
ка "Осама бин Ладен е најголемиот фи-
нансиски снабдувач на ОНА во Маке-
донија, каде што тој има свој личен 
претставник, кој досега платил 6-7 ми-
лиони долари за нејзините потреби". 
Според овој весник, "ОНА се бори за да 
задржи контрола врз шверцот на дрога 
во реонот кој е прераснат во голем 
вносен бизнис од Косовската војна". 
Продолжуваат балканските авантури... 
ова е само секвенца од она што се слу-
чуваше во минатото, што сега се слу-
чува и што ќе се случува во иднина. 
Некогашните големи држави ќе бидат 
сведени на османлиските пашалаци, а 
непостојните ќе бидат признати, дефи-
нирани и независни. Нивната неза вис-
ност само е темпирана зависност за до-
гледно време.  

совската и на македонската албанска 
мафија, кои ја поткрепувале со парични 
средства, со оружје и со кадри. Исто-
риските коинциденции и воените ин-

делувале три отсто од својата зарабо-
тувачка. Но, фактичката состојба пока-
жуваше и нешто друго, односно дека 
финансирањето на овие терористички 
организации се врши исклучително со 
средства од нарко бизнисот на многу 
моќната албанска мафија, која наменува 
значителни средства за набавка на 
оружје и на други воени потреби. Вс уш-
ност, тоа не е карактеристично само за 
неа, на ваков начин - преку расту рање 
наркотици и од други незаконски ак-
тивности, средства се обезбедуваат и за 
"Тамилските тигри" во Шри Ланка, 
"Хрис  тијанските фаланги" во Либан, Му-
џахедините во Иран и за други теро-
ристички и сепаратистички органи-
зации, што им претставува извор на 
сопствено финансирање. Кога станува 


