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"ВО ИМЕТО НА АЛАХ" - "ИМПЕРИЈАТА ГО ВОЗВРАЌА УДАРОТ" 

НЕПОКАНЕТИ ГОСТИ 

Во последнава деценија 
ипол дејноста на ст ран-
ските разузнавачки сл-

ужби во Република Маке до-
нија се интензивира, бидејќи 
геостратешките движења на 
НАТО кон источните земји се 
од приоритетно значење. Пр-
есвртница во однос на ова 
прашање претставува 1991 
година, кога почна процесот 
на распаѓање на пора неш-
ната ЈУ - држава, која беше 
природен и политички бе-
дем меѓу т.н. Исток и Запад. 
Но, овој процес донесе уште 
еден проблем за Алијансата, 
која по падот на Берлинскиот 
ѕид и на Варшавскиот пакт 
требаше набрзина да се пр ес-
труктуира и да пронајде "при-
роден непријател", кој ќе би-
де основа или причина за се-
лењето на воените и чо веч-
ките капацитети кон источ-
ните земји. 

Почнува процесот на инфилтрирање на 100 
нови странски разузнавачи од Истокот во Ма-
кедонија. Што значи дека тоа не се луѓе на ЦИА 
или на МИ6, туку разузнавачи од арап ските и 
од други сега загрозени исламски земји. 

Создавањето исламска република, која би 
се протегала од територијата на Република 
Македонија кон север е втората фаза од ос-
тва рувањето на идејата за нова империја на 
Балканот. На тој начин ќе се поклопат заед-
ничките интереси на многу земји. Во името 
на Алах, се погани доблеста на исламската ре-
лигија, но во името на Алах можна е нова ин-
вазија на нашиот Полуостров. 

Истовремено се реализи-
раа и интересите на нај голе-
мите светски нафтени компа-
нии, кои поради блискоста 
со политиката секогаш на-
стојуваат да влијаат и да ги 
држат под контрола двата 
најбогати региона со црно 
злато. Станува збор за нафте-
ните наоѓалишта околу Ара-
бискиот Полуостров и во 
Кас пискиот регион. Поради 
овие и некои други важни 
причини, во последниве де-
сетина и повеќе години Бал-
канот се прекројуваше одеј-
ќи од фаза во фаза, која на-
брзо би требало да се за вр-
ши со судбината на Косово. 
Но, овие етапи немаше да се 
реализираат ако претходно 
странските разузнавачки сл уж-
би не им ги отворија пор тите 
на Балканот на своите војски. 
Притоа, главно пра шање е 
како сè ова ќе се од рази врз 
судбината на Ре пуб лика Ма-
кедонија, која исто риски гле-
дано од секогаш била крс-
тосница за многу ин тереси и 
прегрупирања во регионот.

Во тој контекст треба да се 
анализира информацијата за 

обидот за инфилтрирање на 
100 нови странски разу зна-
вачи од Истокот во Маке до-
нија. Што значи дека тоа не 
се луѓе на ЦИА или на МИ6, 
туку на разузнавачи од арап-
ските и од други сега загро-
зени исламски земји. Дека 
зем јите од овој нафтен ре ги-
он го возвраќаат ударот е по-
знато, но како и на кој начин 
тоа ќе го прават. За тоа по-
стојат неколку фази, кои се 
во корелација со денес нај по-
знатиот светски непријател 
на САД, Ал Каида. 

Имено, се доближуваат ин-
тересите на Ал Каида и на 
другите терористички орга-
низации во регионот со Иран  -
ската разузнавачка сл ужба, 
поддржана од страна на дру-
гите служби од Арап скиот 
Полуостров. Кај овие сродни 
служби се зголемува бројот 
на лицата, кои сè по веќе и 

јот евтин ка питал го селат на 
спротивната страна од Арап-
скиот Залив. Во тој контекст 
се и ин фил трациите на тај-
ните шпиони, кои често се и 
двојни агенти, од една стра-
на економски ја прет ста ву-
ваат земјата од ко ја доаѓаат, а 
од друга страна претс таву ва-

ат логистика за добро обу-
чените исламски терористи. 
Затоа маке дон ски те разуз-
навачи треба да се соочат со 
ваквиот пре диз вик, кој поч-
нува да се ос тварува. Соб-
ранието на РМ даде зелено 
светло за Про токолот за со-
работка меѓу Република Тур-

 ДОАЃААТ ПО НЕВЕС  

ИСТОРИСКА КАРТА НА ЕТНИЧКА МАКЕДОНИЈА ПРЕД 1913 ГОДИНА

безрезервно го под држуваат 
от  порот на Ал За рка ви во Ир ак. 
Оттаму доаѓа нај големата 
опасност која е по врзана со 
фундаменталниот исламизам 
во регионот бо гат со нафта.

АТЕРИРАЊЕ НА 
ПЛОШТАДОТ 

МАКЕДОНИЈА

Каде тука е местото на Ре-
публика Македонија во ова 
комплексно и сложено пра-
шање? Ако се гледа од по ли-
тички и од геостратешки ас-
пект територијата на нашата 
земја претставува добра мож-
ност за влез во Ев роп ската 
унија, која денес се со очува 
со сè поголеми про блеми на 
економски и на расистички 
план. Тоа добро го знаат и 
разузнувачките служби на 
арапските земји, кои ги селат 
своите сили на Запад. Во овој 
момент тие имаат солидна 
пот  крепа кај одделни богати 
бизнисмени (шеици), кои сво-
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  - "ЧПИУНИ"   

ција и нашата држава, но нај-
високото за ко нодавно тело 
го ратификува и Договорот 
за економска, комерцијална 
и техничка со работка меѓу 
Владата на РМ и Владата на 
државата Ка тар.

Иако станува збор за кла-
сичен типски билатерален 
договор за соработка меѓу 
две земји, сепак овие доку-
менти се калауз за посо че-
ната опасност која ја от крив-
ме од разузнувачки извори. 
Некои притоа ќе кажат дека 
ваквата информација прет-
ста вува уште една шпе кула-

со Турција негуваме до бри 
економски и политички од-
носи, сепак во посочената 
информација постои мож-
ност за повик на аларм. Ни се 
подготвува невидена инва-
зија на скриени елементи, 
кои имаат друга цел, освен 
економската поткрепа на ма-
кедонската држава. 

Истото важи и за случајот 
со соработката со  Катар, иа-
ко во овој момент тој прет-
ставува можне важна карика 
во синџирот на САД за борба 
против глобалниот непри-
јател - тероризмот. Во оваа 

рата дама, која со де но ви кр-
вавеше. Тамошните на стани 
покажаа дека почна да се 
реализираат тајните сце на-
рија на закоравените ис лам-
ски екстремистички еле мен-
ти, кои го користат ка питалот 
стекнат од про даж бата на 
нафтата за да му воз вратат 
на непријателот, кој се за кот-
ви во близината на Вавилон. 
Со тоа се покажа дека светот 
влезе во новата политичка 
криза, а таа ево луира, би деј-
ќи расте бројот на привр за-
ниците на теро ризмот.  

Дали светскиот глобален 
тероризам се оттргна од ин-
струментите на контрола? 
Ова прашање веќе не прет-
ставува предмет на опсер ва-
ција, туку се бара начин како 
да се изгасне пожарот. Не 
постојат прецизни методи и 
начини како да се спречи на-
ездата од терористи. По пр-
вичниот шок, келиите ги по-
полнуваат своите сили, а во 
последно време нивната 
борба добива друг карактер, 
кој тесно е поврзан со стра-
тегиските планови на арап-
ските исламски држави.

Создавањето исламска ре-
публика, која би се протегала 
од територијата на Репуб ли-
ка Македонија кон север, е 
втората фаза од оствару ва-
њето на идејата за нова им-
перија на Балканот. На тој 
начин ќе се поклопат заед-
ничките интереси на многу 
земји. Во името на Алах се 
погани доблеста на ислам-
ската религија, но во името 
на Алах можна е нова ин ва-
зија на нашиот Полуостров. 

Ваквата новонастаната спе -
цифична состојба треба да ги 
мобилизира сите без бед нос-
ни структури во Ма кедонија, 
кои треба да ја под готват др-
жавата за специ јал ната војна 
која ќе се одвива на нашата 
територија. Значи, преку гр-
бот на државава ќе се пре-
кршуваат интересите и на 
Ис токот и на Западот. "Љу-
бовниот спој" ќе биде на 
штотуку реновираниот Ка-
мен мост, кој й оддолеа на 
вој ската на генералот Пико-
ломини, на нападите на ја-
ничарите,  ама не знаеме да-
ли ќе ги издржи налетите на 
современите "источни ками-
кази самоубијци". На тој на-
чин, сфатени или не, пре ду-
предуваме дека непоканети 
гости - "чпиуни" доаѓаат по 
не  вестата Македонија.   

 ТАТА МАКЕДОНИЈА  
ција, бидејќи двете земји се 
пријатели на Македонија и 
географски гледано се да ле-
ку. Меѓутоа, мечката игра и 
во нашиот двор. Затоа, и по-
крај тоа што е познато де ка 

мала земја се сконцен три ра-
ни сите моќни разузнавачки 
служби, но регионот е ран-
лив таму каде што најмалку 
се очекува.

Светот како никогаш до-

твени да си ја продадат и 
сопствената мајка. Опасноста 
од создавање на зелената 
линија, која води од Турција 
кон Скопје во правец на 
Липково и на Тетово и преку 
Приштина и Нови Пазар во 
СиЦГ не води во директна ли-
нија кон Сараево и Тузла, ка-
де веќе на теренот деј ству-
ваат т.н. спијачки терористи. 
Зелената трансферзала е нај-
големата опасност не са мо 
за Македонија, туку и за Ев-
ропа, бидејќи таа се прот на 
во нејзиното срце. 

Според добро упатени 
ана  литичари, нео дамнеш ни-
те превирања во Франција 
не беа ини ци рани само од 
лошата еко ном ска состојба 
на африканските доселе ни-
ци, туку чкорчето за па ле ње-
то на барутниот фитил мора 
многу подлабоко да се бара 
во непријателите на Унијата 
и на Франција. Тоа беше ис-
пит не само за зем јата на 
шампањското, туку и за ста-

Режимот во Техеран се обидува да ја активира и да ја 
употреби севкупната терористичка инфраструктура која, 
ширум светот, а особено на Балканот, й е на располагање. 
Станува збор за подрачја каде има голем број исламски 
радикали, милитанти и терористи, во Босна и Херцеговина, 
Косово, а сè уште не се знае за Македонија. Разузнавачките 
служби, оние подобро информираните, сметаат дека Иран 
ќе ги употреби сите свои луѓе и пари кои досега ги има 
собрано и заштедено. Цифрата се движи околу 250 ми лио-
ни долари. 

Стратезите во "Стратфорд" предвидуваат дека ислами-
стичките елементи присутни на Балканот, прво се во 
позиција да го користат регионот како транзитна област и 
да ги напаѓаат американските трупи. Второ, мировните 
трупи распоредени на Балканот не се активно вклучени во 
борбата против Ал Каида и трето, регионот е отворен за 
акции на терористичката организација на Бин Ладен. Ако 
исламските сили во Босна, Косово или во другите делови 
од регионот станат агресивни, подготвеноста на европ-
ските влади да дејствуваат решително на Балканот, во нај-
мала рака, е дискутабилна. Досега балканските земји за-
сегнати со проблемите на исламскиот фундаментализам 
во најмала рака беа спречени докрај да расчистат со так-
вите опасни појави кои две децении се присутни на тие 
подрачја. Фундаментализмот доби залет во ерата на бал-
канскиот американизам, а дејствувањето на американ-
ските сили прво во Хрватска, преку Босна па до Косово 
само им даде зелено светло на водачите на т.н. зелена 
трансферзала, колку што е можно повеќе, да се распостелат 
низ поранешна Југославија.

сега е крајно поларизиран, а 
папочните врски меѓу разуз-
навачките служби се испре-
плетени како турлитава. За-
тоа, со едно око треба да 
спие Агенцијата за разузна-
вање, која е под надлежност 
на шефот на државата. Но, 
таа сега се соочува со вна-
трешни кадровски пробле-
ми, кои можат да се одразат 
врз одбраната на земјава. 
Истовремено, коорди наци-
јата меѓу нашите служби за 
безбедност треба да биде на 
највисоко ниво, а комуни ка-
цијата со политичкиот врв 
треба да е постојан, бидејќи 
се работи за остроумен и до-
бро истрениран непријател, 
кој ќе "атерира на плоштадот 
Македонија во Скопје".

ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ИДЕЈАТА

Значи, станува збор за спе-
цифична ситуација во која се 
вмешани многу страни, од 
едната се исламските екс тре-
мисти, а од другата се вое-
ните и економските про фи-
тери, кои водени низ приз-
мата на профитот се подго-


