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КОМЕНТАР

Србија ја вбројуваат во редот 
на оние кои создаваат 

нестабилност во светот. И лесно 
може не само да ја скротат, туку 

и да ја уништат. Со косовските 
Албанци тоа не можат да го 

направат. Ќе се крене на нозе 
целиот исламски свет. Западот 

ќе ја жртвува Србија и 
нејзината целовитост поради 
неспособноста да се справи со 

радикалниот исламски фактор, 
кој тропа на портите на 

големите западни метрополи.
Оној момент кога албанските 

националисти ќе почувствуваат 
дека преговорите меѓу Белград 

и Приштина не водат кон 
независност на Косово, тогаш 

ќе почне суровоста на Балканот. 
Косовските Албанци се 

подготвени на тотална војна со 
секој и со секого и во секое 
време за остварување на 

крајната цел - самостојност на 
Косово. Таквиот развој на 
настаните експертите го 

предвидуваат за крајот на 2006 
година.

СТРАВОТ  ОД  РАДИКАЛНИОТ  ИСЛАМ  
КЕ  ГО  РЕДЕФИНИРА  БАЛКАНОТ

Повторно во оптек се анализите за 
надворешната американска по-
литика кон светот, за нејзината 

демократска поставеност кон земјите или 
за двојните аршини кои ги применува. 
Администрацијата на Џорџ Буш и лично 
тој долго ќе бидат предмет на дија гнос-
тицирање од многу светски центри. Која 
била целта на таквата политика, зошто 
тргнале во "демократизирање" на авто-
кратските земји, каде е интересот од сè 
тоа и слично... Балканот си има посебно 
место во американската дипломатија. 
Пропустот кој Вашингтон го имаше ре-
чиси во текот на целиот ХХ век за своите 
интереси на нашиот Полуостров го ком-
пензира овие петнаесеттина години. На 
површина испливуваат многу затку лис-
ни проекти на врвните дипломати од 

Белата куќа, Стејт департментот и Пен-
тагон. Дел од нив пренесуваме и во 
овие редови. Американските анализи 
покажуваат дека своевремено и Клин-
тон, а денес и Буш поддржуваат созда-
вање големоалбанска држава. Доколку 
тоа не се случи до крајот на оваа де це-
нија, многу работи би излегле од кон-
трола кај Албанците. Бушовата админис-
трација сè уште го застапува ставот дека 
косовското прашање треба и мора да се 
реши со компромисен договор меѓу две те 
страни. Меѓутоа, претседателот на САД 
подолго време се наоѓа под притисок 
како на републиканците, така и на демо-
кратите во Конгресот, кои бараат неза-
висност на Косово. Поттик за тоа доаѓа и 
од Клинтон и од неговите след беници. 

шаат за проблемите на Србите, бидејќи 
нивната држава ја вбројуваат во редот 
на оние кои создаваат нестабилност во 
светот. И лесно може не само да ја скро-
тат, туку и да ја уништат. Со косовските 
Албанци тоа не можат да го направат. Ќе 
се крене на нозе целиот исламски свет. 
Западот ќе ја жртвува Србија и нејзината 
целовитост поради неспособноста да се 
справи со радикалниот исламски фак-
тор, кој тропа на портите на големите за-
падни метрополи. На индиректен на чин, 
Западот форсира создавање Голема Ал-
банија, која за неколку години ќе вла дее 
со Балканот. Тоа ќе биде новата ис лам-
ска држава во Европа. Во Белата куќа и 
во Стејт департментот јавно се говори 
за таа тема. Никој не реагира негативно 
тоа што во Европа потераа никулците 

од создавање исламска др жав на творба. 
Наспроти ова, ЦИА и Пен тагон сè уште 
во своите извештаи тврдат дека Косово 
и Албанија се подрачја на кои деј ству-
ваат исламски терористи. Тие ги сквер-
нават и ги газат човековите пра ва на 
Србите, Турците, Ромите, па и на Ев реи-
те. Официјален Вашингтон е уве рен де-
ка исполнувањето на стандардите пред 
независноста на Косово за Албан ците е 
нереален проект. Затоа таа ра бо та се 
преформулира по примерот со Па лес-
тинците на кои им беше речено прво да 
ги сопрат насилството и тероризмот, па 
потоа ќе се преговара за независност. А 
дали Палестинците се подготвени на 
такво нешто? Веројатно не. Дали косов-
ските Албанци, исто така, можат да се 
воздржат од таа апстиненција? Дискута-
билно е. САД веќе не можат да им ја 
запрат надежта на косоварите дека ќе 
добијат независност. Тие се плашат од 
исламска одмазда. Тој страв параноично 
владее и во Европа, па доколку Ва-
шингтон категорично рече "НЕ" на ко-
совската независност, Европа се плаши 
дека ќе гори од албански бомби. Со тоа 
муслиманскиот проблем на стариот 
континент ќе доживее кулминација. Со 
тоа САД би ги изгубиле сите сојузнички 
партнери од Европа, кои сега се борат 
во Ирак и во Авганистан. Џорџ Буш де-
нес премногу тивко говори дека Босна 
и Херцеговина и Косово се терористички 
земји, од кои се извезува радикалниот 
тероризам ширум светот, но од друга 
страна, пак, на истите тие земји им дава 
надеж дека наскоро ќе бидат чисти 
исламски држави. Американците знаат 
за улогата на различните актери на 
Балканот. Израелскиот премиер Ариел 

СКРОТУВАЊЕТО КАКО 
ПАНДАН НА 

УНИШТУВАЊЕТО

Доколку до крајот на 2006 година Ал-
банците на Косово не добијат неза вис-
ност, тие тргнуваат во нов воен поход не 
само против Србија, туку и против меѓу-
народните сили стационирани таму. Во 
таа војна албанските радикали ќе бидат 
поддржани од исламските борци од Ал-
банија, Ирак, Иран, Пакистан, Авга нис-
тан, Чеченија... Американските анализи 
велат дека она што косовските Албанци 
го направија на 17 март 2004 година про-
тив српската заедница во Покраината 
ќе биде детска игра во однос на она што 
го подготвуваат АНА, новите разграноци 
на ОВК и другите новосоздадени екс-
тремни ќелии. Од ова не се плаши Ср-
бија, таа тоа го посакува за да има алиби 
за воена интервенција на Косово, која 
би можела да го врати влијанието на 
српската држава таму. Но, се плаши За-
падот, се плаши УНМИК, НАТО, се плашат 
Вашингтон, Брисел и Лондон, поради 
фактот што немаат стратегија за излез 
од ќорсокакот во кој западнаа во ова 
балканско мочуриште. Немаат ниту си-
ла, ниту концепција како да војуваат 
против герилците. Оттука, поаѓајќи од 
стравот кој го имаат, западните земји 
ини цираат независност на Косово. Од 
Србите немаат гајле, тие не се опасност 
за меѓународната заедница. Америка и 
нејзините сојузници не сакаат да слу-
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Доколку до крајот на 2006 
година Албанците на Ко со-
во не добијат не зависност, 
тие тргну ва ат во нов воен 
поход не само против Ср-
бија, ту ку и против меѓуна-
род ните сили стационирани 
таму. Во таа војна ал бан ските 
радикали ќе би дат под др-
жани од ис ламските борци 
од Ал банија, Ирак, Иран, Па-
кистан, Авганистан, Че че ни-
ја... Амери кански те анализи 
велат дека она што косов-

ските Албанци го направија на 17 март 2004 го дина против 
српската заедница во Покраината ќе биде детска игра во 
однос на она што го подготвуваат АНА, новите раз граноци на 
ОВК и другите новосоздадени екстремни ќелии. Од ова не се 
плаши Србија, таа тоа го посакува за да има алиби за воена 
интервенција на Косово, која би можела да го врати вли ја-
нието на српската држава таму. Но, се плаши Западот..., по-
ради фактот што нема стратегија за излез од ќорсокакот во 
кој западна во ова балканско мочуриште.

ТИВКО УМИРАЊЕ НА "ЖРТВЕНИТЕ" ЈАГНИЊА

Шарон во април 1999 година за време 
на посетата на Белата куќа во Вашингтон 
го информирал тогашниот американски 
претседател Бил Клинтон за дејностите 
на ОВК на Косово. Шарон му предочил 
на Клинтон дека таа организација е по-
могната од ирански терористички орга-
низации, создадена е за да може Косово 
да биде база за исламските радикални 
движења за нивно навлегување во Ев-
ропа. Израел будно ги следи овие соз-
нанија и реагира на нив затоа што евен-
туално независно Косово ќе го отвори 
прашањето со Палестина на Средниот 
Исток. Оттука, Израел се противи на но-
во сегментирање на Балканот. Ислам-
скиот фундаментализам стана плане та-
рен проблем. Тој подеднакво ги загро-
зува САД и Европа. Америка, ЕУ, НАТО и 
ООН на Балканот водат војна под маса 
со Ал Каида. Знаат дека на овие прос-
тори нема да можат да ја победат. Затоа, 
според еврејските аналитичари, Аме-
риканците мораа да ја измислат Среб-
реница и таа да се прогласи за геноцид 
над муслиманите. Тоа беше долгот кон 
Изетбеговиќ и неговите соборци. 

ВОЈНА СО ЕДНА МИЛИЈАРДА 
ЛУЃЕ!?

Во своите империјалистички планови 
Западот го гледа арапскиот свет како 
непресушен извор на евтини суровини, 

евтина работна сила и пазар со околу 
една милијарда луѓе. Истиот тој Запад 
веќе нема да сака на перверзен начин 
да се конфронтира со исламскиот свет, 
туку да го придобива. Не сака војна со 
една милијарда луѓе затоа што тоа ќе 
доведе до трета светска војна. Поради 
тоа, Западот не им објавува официјална 
војна на муслиманите, туку ги осло бо-
дува од стегите на некои наводни авто-
кратски режими. Така, полесно е да се 
обвинат десеттина милиони Срби от-
колку исламистите во Босна или на 
Косово. Неспорно е дека САД водат 
двојна политика кон Косово. Сè уште ги 
балансираат работите, бидејќи не се во 
состојба да понудат посеопфатен про-
ект за иднината на Балканот. Оној мо-
мент кога албанските националисти ќе 
почувствуваат дека преговорите меѓу 
Белград и Приштина не водат кон не-
зависност на Косово, тогаш ќе почне су-
ровоста на Балканот. Косовските Ал-
банци се подготвени на тотална војна со 
секој и со секого и во секое време за 
остварување на крајната цел - самос-
тојност на Косово. Таквиот развој на 
настаните експертите го предвидуваат 
за крајот на 2006 година, доколку офи-
цијална Приштина не го добие она што 
го посакува. Многу косовски радикали 
на потплатените дипломати на Балканот 
им имаат порачано дека по парите кои 
ги добиле, ако не успеат да издејствуваат 

независност, ќе следува куршум во гла-
вите. Пентагон и ЦИА предупредуваат 
на следното - албански напад на Косов-
ска Митровица, закани за напад на Сан-
џак, диверзии во Црна Гора и во Маке-
донија, пред сè, во Скопје и во Улцињ. 
Екстремните елементи ќе го нападнат 
Бујановац и ќе се обидат да преминат на 
југот од Србија, во областа Медвеѓе, 
каде што не се стационирани српските 
армиски сили. Ако српската војска из-
реагира, како што проценува Пентагон, 
тогаш во војната ќе се вовлече и Ал-
банија. Дали тогаш НАТО би останала 
настрана и рамнодушно ? - се прашуваат 
разузнавачите од ЦИА. Американските 
дипломати знаат дека босанските мусли-
мани и албанските националисти не им 
се сојузници во глобалната борба про-
тив тероризмот. Многумина ја критику-
ваат администрацијата на Буш зашто 
правилото - ако не си со нас, тогаш си со 
терористите, не го применуваат и на 
Балканот. Источниот свет предупредува 
- создавањето  нова и голема исламис-
тичко-терористичка држава, која ќе ги 
опфати деловите од териториите на Ср-
бија, Црна Гора, Македонија и на Босна 
мора да се сопре. Други западни извори, 
пак, ќе речат дека Србија со ништо не 
покажува дека е за соработка со светот. 
Истовремено, бара Косово да остане во 
нејзини рамки, а не сака Младиќ да му 
го предаде на Судот во Хаг. Иако едното 
со другото нема тотално никаква врска, 
сепак нештата денес така се поставени. 
Америка јавно соопштува дека не сака 
да доминира со Балканот и тој проблем 
и го препушта на Европа. Американските 
аналитичари ќе го напишат и следното - 
корумпираната администрација на Клин-
тон мораше да го создаде "косовскиот" 
случај за да може американскиот народ 
да се сеќава на Клинтон и по нешто 
друго, а не само по Моника Левински. 
Интересна теза. Војната со Косово е веш-
тачки фингирана за да се спаси Клинтон 
на престолот по сексуалните перверзии 
со популарната Моника. Американскиот 
политиколог Јулија Горин, една од ли-
дерите на еврејската заедница во САД, 
ќе рече: "Србија мораше да се жртвува 
заради Моника Левински, која му се 
закануваше на Клинтон дека ќе го урне". 
Интересот на Буш за Балканот е сосема 
поинаков. Тој е врзан со борбата против 
меѓународниот и исламскиот теро ри-
зам. Балканот е наследството од Клин-
тон за Буш. Проблемот го создадоа Аме-
риканците, тие ќе мора и да го решат. 
Заради тоа, Европејците премолчно ги 
одобруваат активностите на Америка 
на овие простори. Никогаш во Америка 
Косово нема да биде спомнато како 
непријател на Америка. И да е така, тоа 
нема јавно да биде изговорено. Тоа ќе 
остане сојузник на секоја наредна ад-
министрација. Колку за обелување на 
образот, колку срамот да не излезе на 
виделина. 


