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Пишува: Венцо ДОНЕВ

Почетокот на судењето на Љубе 
Бошкоски и на Јохан Тарчуловски 
во Хаг потврди една лага која се 

маскираше со многу маркетинг и ди пло-
матија. Сите нас нè убедуваа дека во Ре-
публика Македонија е собрано целото 
нелегално оружје на поранешната ОНА, 
или околу 11.000 парчиња во двете ак-
ции за разоружување на поранешните 
борци на Али Ахмети. Но, хашкиот об-
винител Ден Саксон, на почетокот на су-
дењето изнесе податок дека војската на 
Али Ахмети располагала со 100.000 пар-
чиња оружје. Според него, имало 100 
то па, 16.000 калашникови, повеќе од 

Хашкиот обвинител Ден 
Саксон изнесе податок дека 
поранешната ОНА 
располагала со стотина 
илјади парчиња оружје, за 
кое дипломатите тврдеа 
дека е во мали количества, 
иако нашите стручњаци и 
разузнавачи излегуваа со 
бројка од 170.000 парчиња. 
Во арсеналот на 
поранешната ОНА, според 
разузнавачите, се наоѓа и 
софистицирано оружје, 
односно околу 300 ракети 
од типот "Стрела", околу 250 
ракети од типот "Оса" и 
околу 200 противавионски 
ракети "Стингер". Топовите 
заземаат значајно место во 
армискиот арсенал на 
"обесправените" терористи 
и тоа: околу 150 бестрзајни 
топови од различен 
калибар, 100 
противавионски топови и 
околу 100 тешки 
противавионски и 
противоклопни митралези, 
како и околу 50 хаубици. За 
сè ова да се употребува 
обезбедени се околу 25.000 
парчиња гранати за 
минофрлачи и топови од 
различен калибар.

ПАРАОРГАНИЗАЦИИ    ТЕ РАСПОЛАГААТ СОПАРАОРГАНИЗАЦИИ   
АРСЕНАЛ ПОГОЛЕМ     И ОД АРМ И ОД МВРАРСЕНАЛ ПОГОЛЕМ  
10.000 друг вид пушки, противтенковски 
и противвоздушни ракети, мини и друг 
вид оружје. 

Колку за потсетување, во првата ак-
ција за собирање на оружјето, насло ве-
на како "Суштинска жетва", во органи за-
ција на НАТО, во периодот од 22 август 
до 26 септември, беа собрани 3.875 пар-
чиња оружје. Собраното оружје повеќе 
личеше на музејски експонати отколку 
на огнено убиствено оружје. Беа соб ра-
ни 3.120 автоматски и полуавтоматски 
пушки, 483 митралези и пушкомитра-
лези, 161 орудие за борбена поддршка, 
17 противвоздушни орудија и 4 бор бе-
ни оклопни возила, кои како оштетени 
беа оставени во АРМ. Со втората акција, 
"Килибарна лисица", од 1 ноември до 15 
декември 2003 година, во организација 
на македонската Влада и на УНДП, пак, 
официјално се собраа 7.571 парче оруж-
је: 3.589 пушки, 2.336 пиштоли, 458 ре-
вол вери, 27 митралези, 2 минофрлачи, 
55 ракетни лансери и тромболини, 60 
гранати, 797 бомби и 247 мини, 100.219 
парчиња муниција, 1.257 парчиња екс-
пло зиви и 165,35 кг експлозив, 1.001 
пар че придружно оружје и 497,65 мет-
ри фитил и кабел. Но, треба да се каже 
дека 1.212 парчиња беа воздушни пуш-
ки, при што имаше 4.387 барања за ле-
гализација на оружјето, од кои 796 беа 
одобрени итн. 

Според сите математики произле гу-
ваше дека се собрани 2.045 парчиња 
оружје, во кои имаше ловџиски пушки, 
како и воздушни и музејски експонати. 
Фактички оваа акција доживеа тотално 
фијаско, а за неа беа потрошени 400.000 
евра.

Уште тогаш офицерот за врски, Бла-
гоја Марковски, искажа незадоволство 
велејќи дека Македонија не го собрала 
целото проценето оружје. Тој тврдеше 
дека во Македонија има околу 85.000 
парчиња нелегално оружје, но ја при-
фаќаше и бројката од 120.000 парчиња, 
проценета од меѓународните органи-
зации, што се совпаѓа со податоците из-
несени од Саксон пред Хашкиот три бу-
нал. 

Сепак, воените стручњаци ценат де-
ка бројката на нелегално оружје е мно-
гу поголема, односно се движи од 
400.000 до 500.000 парчиња. Вака го-
лемото количество оружје се должи на 
кризата во Албанија во 1997 година, 
кога буквално се распадна албанскиот 
систем, а воените складишта беа огра-
бени. Оружјето беше пренесено во Ко-
сово, во Македонија и во Црна Гора. По-
тоа се покажа дека тоа оружје се корис-
теше во конфликтите на Косово, во Ср-
бија и во Македонија. 

Разузнавачки извори тврдат дека не-
собрано, или со други зборови кажано, 

ШТО ЌЕ ПРАВИМЕ СО ШТО ЌЕ ПРАВИМЕ СО ОРУЖЈЕТООРУЖЈЕТО??
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ПАРАОРГАНИЗАЦИИ    ТЕ РАСПОЛАГААТ СО ТЕ РАСПОЛАГААТ СО  
АРСЕНАЛ ПОГОЛЕМ     И ОД АРМ И ОД МВР И ОД АРМ И ОД МВР

кај поранешните членови на ОНА (ДУИ), 
има големо количество оружје, кое не 
беше предадено за време на минато го-
дишната акција за доброволно преда-
вање на оружјето. Според овие про цен-
ки, околу 170.000 парчиња оружје има 
кај поранешните членови на ОНА. Г'зим 
Острени, тогашниот началник на Шта-
бот на ОНА, тврди дека е собрано це-
лото оружје од припадниците на ОНА. 
Тврдење кое не се совпаѓа со пода то-
ците на хашкиот обвинител Саксон.

СКЛАДОВИ ВО 
ТАНУШЕВЦИ, 

АРАЧИНОВО...
Според разузнавачите, локациите 

каде што е складирано поголема коли-
чество  оружје се наоѓаат во близина на 
границата меѓу Македонија и Косово и 
поранешните кризни региони. Во се ло-
то Танушевци како складиште се ко-
ристела куќата на Ш. С., поранешен при-
падник на АНА, а како главен магацин 
се посочува куќата на А. С., која е добро 

опремена и чувана. А. С. е, исто така, 
поранешен припадник на АНА и главен 
транспортер на оружје од Косово за 
овој регион. Во бачилото на Б. М. од Ара-
чиново, во месноста Рамно, се склади-
рани повеќе од 20 минофрлачи од 82 
мм и поголемо количество пешадиско 
оружје и воена опрема. Голем магацин-
земјанка (земуница), наведуваат разуз-
на вачките извори, е лоциран меѓу се ла-
та Горно Блаце и Доброшане во Косово, 
кој исто така, се користи за складирање 
оружје и воена опрема.

И во поранешните кризни региони 
се користат куќи, складишта и други об-
јекти за складирање на оружје и воена 
опрема. Во кумановскиот регион тоа се 
селата Липково, Лојане и Руница, а во 
тетовскиот регион селата Шипковица, 
Вејце, Бродец, Ѓермо, Орашје и Нераш-
те. Србиново и Форино се селата од 
гостиварскиот регион во кои се чува 
оружје и воена опрема, а од струшкиот 
регион тоа се селата Радолишта и За-
грачани. Во Скопско има складирано 
оружје околу рудникот "Радуша".

Големото количество оружје не е са-
мо од старо производство, туку има и 
многу современо, а како добавувачи се 
јавуваат фирми од големите европски 
сили, кои се пресметуваа за сферите на 
влијание на овој дел од Балканот. Не-
колку пати се фатени маскирани пратки 

Најмногу поседуваат автоматски 
пушки 32.000 парчиња, на што мо-
жат да им позавидат и Армијата на 
РМ и Министерството за внатрешни 
работи. Потоа во арсеналот кој се 
чува во засолништа има околу 5.000 
полуавтоматски пушки; околу 2.000 
снајперски пушки од различен ка-
либар; околу 4.000 пушкомитралези 
од различен калибар, како и 8.000 
пиштоли и околу 60.000 рачни бом-
би. АРМ уништи големо количество 
противтенковски и противпе ша-
диски мини, а борците на ОНА, од-
носно раководството на ДУИ, под 
кон трола има околу 25.000 пар чи-
ња. Но, за секој случај се набавени и 
околу 1.500 противоклопни и про-
тивавионски тешки митралези, око-

лу 2.500 минофрлачи од различен 
калибар, околу 3.000 зољи и околу 
2.000 рачни фрлачи. Во арсеналот се 
наоѓа и софистицирано оружје, од-
носно околу 300 ракети од типот 
"Стрела", околу 250 ракети од типот 
"Оса" и околу 200 противавионски 
ракети "Стингер". Топовите заземаат 
значајно место во армискиот ар се-
нал на "обесправените" терористи и 
тоа: околу 150 бестрзајни топови од 
различен калибар, 100 противавион-
ски топови и околу 100 тешки про-
тивавионски и противоклопни ми-
тралези, како и околу 50 хаубици. За 
сè ова да се употребува обезбедени 
се околу 25.000 парчиња гранати за 
минофрлачи и топови од различен 
калибар.

Се претпоставува дека поголем 
дел од оружјето е набавено - до ту-
рено при крајот на воениот кон-
фликт во 2001 година, кога во око-
лината на Шипковица со хеликоптер 
"Чинок" беше истоварен еден кон-
тејнер.

АРСЕНАЛОТ НА ОНА: СТИНГЕРИ, 
ОСИ, СТРЕЛИ, ТОПОВИ...

ТРАГИКОМИКАТА НА 
"КИЛИБАРНАТА ЛИСИЦА"

Во втората акција за собирање 
оружје најмалку предадени цевки 
имаше во општините Витолишта - 1, 
Џепчиште - 1 и Орашац - 1; куршуми 
во Росоман - 2, Орашац - 4 и Подареш 
- 5; бомби во Миравци - 1, Муртино - 
1 и Маврови Анови - 1; експлозив во 
Кичево - 0,1, Куманово - 0,1 и Ново 
Село - 0,2; мини во Илинден Скопје  - 
1, Кондово - 1 и Демир Капија - 1; и 
гра нати во Пласница - 1, Орашац - 1 и 
Конопиште - 1; додека најмногу 
оружје беше предадено во Кисела 
Вода - 796 цевки, Центар Скопје - 557 
и Прилеп - 403; куршуми во Центар 
Скопје - 24.508, Кисела Вода - 14.636 и 
Липково - 7.893; бомби во Липково - 
51, Центар Скопје - 49 и Дебар -47; 
експлозив во Македонска Каменица 
- 35.5, Центар Скопје - 27,1 и Гевгелија 
- 19; мини во Липково - 92, Центар 
Скопје - 24 и Старо Нагоричане - 20; и 
гранати во Прилеп - 11, Виница - 8 и 
Охрид - 6.

оружје, односно има податоци дека по-
текнуваат од една голема супер сила, а 
всушност й припаѓале на една ев роп-
ска економска велесила. Имателите на 
оружјето се многу досетливи, штом ќе 
насетат дека се откриваат нивните за-
сол ништа на оружје, тие веднаш го пре-
земаат и го локализираат на друго мес то.

Се поставува прашањето за што мо-
же да се употреби овој арсенал? Присус-
твото и дејствувањето на вехабистите 
во регионот и кај нас е сè поевидентно. 
Пред неколку дена тројца вехабисти 
беа застрелани во околината на Нови 
Пазар. 

Заменикот на директорот на УБК, То-
ни Јакимовски, пред Комисијата за кон-
трола на УБК и Агенцијата за разуз на-
вање, даде едно несреќно образ ложе-
ние дека во нашата земја има вехабисти, 
но дека тие се мирни и дека собираат 
пари и му помагаат на населението. Ако 
се имаат предвид случувањата во Ис-
ламската верска заедница, се доаѓа до 
заклучок дека вехабистите сакаат да ја 
преземат контролата врз верските об-
јекти. Има сомневања дека контро ли-
раат неколку џамии.  

По наездата на исламистичко фунда-
менталистички групации од Косово и 
од Босна и Херцеговина, во периодот 
од 2000 до 2001 година, во Македонија, 
кои во текот на воениот конфликт во 
2001 година се бореа од страната на 
ОНА, по сè изгледа нашава земја пов-
торно е интересна за муџахедините. То-
гаш тие влегуваа маскирани, како при-
падници на хуманитарни органи за ции, 
при што внесуваа големо коли чес тво 
оружје и средства за логистичка под-
дршка. Како такви невладини - ху ма-
нитарни организации од страна на до-
машните служби за безбедност се ре-



гистрирани "Ел Хилал", "Класје на доб-
рината" и други. Всушност, според ра-
зузна вачките податоци, токму овие ор-
ганизации ја формирале базата на ОНА, 
која во текот на војната се покажа како 
добро организирана, и материјално и 
финансиски.

Во составот на овие групаци има ис-
ламски верски фанатици, кои се бореле 
во единиците на ОНА за време на вое-
ниот конфликт во 2001 година, а нај го-

лем број од нив се од единицата "Имри 
Елези". Оваа групација се нарекува 
"Селефисти", тврдат разузнавачите, по 
примерот на "Вооружената селе фис тич-
ка група", блиски до одредени исламски 
терористички кругови во Сирија, Ли-
бан, Јордан, Саудиска Арабија, Алжир и 
Пакистан. Според разузнавачите, "Селе-
фистите" се најекстремната групација 
во Македонија.

ВРАЌАЊЕ НА 
ИСЛАМСКИТЕ 

КОРЕНИ
Нивните методи и средства се ба зи-

раат на повикување на враќање на ис-
ламските корени и нивно строго почи-
тување; организирање исламска вер-
ска обука на територијата на Република 
Македонија; издавање и печатење на 
исламска верска литература со фун да-

менталистичка содржина. Секако, муџа-
хедините не се откажуваат од пови ку-
вањето на света верска борба "џихад" 
против православието, заради доми на-
ција на исламската религија во светот, 
потоа организирање воена обука и обу-
ка за ракување со одредени софис ти-
цирани видови оружје и експлозиви. 
Тоа се правело во кампови во Албанија 
и на Косово во текот на конфликтните 
години. Финансиските средства биле 
обезбедувани исклучително од ис лам-
ски организации и институции. Но, овие 
групации се вооружувале со софис ти-
цирани видови оружје и експлозиви, а 
во исто време се обезбедувала и ло-
гистичка поддршка на исламистите, во 
насока на обезбедување фалсифи ку ва-
ни патни исправи, засолништа и слич но.

За овие групации да не бидат изо ли-
рани тие ја шират својатa мрежа и цврс-
то се поврзуваат со поединци и органи-
зации, кои дејствуваат од позиции на 
исламски фундаментализам во регио нот.

НЕ ПОМОГНА НИТУ "ПЕЖО 206"

За потребите на "Килибарната ли-
сица" државата организираше ло-
тарија за да ги одоброволи има те-
лите на оружје да го предаваат што 
помасовно. Премијата беше "пежо 
206". Вкупниот фонд на добивки 
беше 100.000 долари. УНДП, орга ни-
зацијата при Обединетите нации, 
обезбеди 400.000 евра за покривање 
на целата кампања.

Во иста ваква акција на Косово, 
како награда се нудеа парични сред-
ства за реанимирање на општините. 
Но, беа собрани само 400 парчиња 
оружје, од кое 155 пушки служеа за 
тепање врапци и останата живина. 
Во Босна и Херцеговина немаше 
ефект формулата со откуп на оруж-
јето. 

ГИ СОБРАВМЕ МУЗЕЈСКИТЕ ЕКСПОНАТИ, А ГИ СОБРАВМЕ МУЗЕЈСКИТЕ ЕКСПОНАТИ, А 
СОФИСТИЦИРАНОТО ОРУЖЈЕ - ПОГОДЕТЕ КАДЕ Е?!СОФИСТИЦИРАНОТО ОРУЖЈЕ - ПОГОДЕТЕ КАДЕ Е?!


