Н Е В Л А Д И Н И О Р ГА Н И З А Ц И И И Л
Во разговор за војната,
Курти изјавил: "Војната во
Македонија може да се
избегне само ако
славомакедонците се решат
да ја федерализираат
државата".
Агендата на
"Самоопределување" е:
"Без разлика дали Косово
еднострано ќе биде
признато, демонстрации ќе
има во Македонија, Јужна
Србија, Албанија и Грција".
Зад Курти стои студентското
движење во Албанија, како
и политичари. Материјална
помош добива од Сојузот на
студенти на Албанија. Има
логистика од "Активната
исламска младина".

СЕГА МУ Е МАЈКАТА ЗА ГОЛЕМО КОСОВО, АЛБИН КУРТИ
ОД НВО "САМООПРЕДЕЛУВАЊЕ"

ПРОМОЦИЈА Н
Пишува: Венцо ДОНЕВ

Н

евладините организации во нашава земја имаа посебно место
во спроведувањето на одредени
политички работи за потребите на одредени политички партии. Навистина,
поголем број од нив се формирани од
политичките партии за да спроведуваат
нивни активности. Едните се правени
да бидат рамнотежа на другите и во зависност од тоа кој е на власт, такви се и
нивните активности, а некои од нив се
формирани за перење валкани пари,
кои доаѓаат од сите страни на светот. Во
еден дел од невладините организации
свои прсти имаат вмешано странските
разузнавачки служби, за да може преку
нив полесно да се пробиваат во македонскиот политички естаблишмент, но
и во државните институции. Други, пак,
имаат цел да промовираат туѓа политика.
Сè почна со отворањето на Фондацијата "Сорос", кога се воспоставуваа
темелите на самостојна Македонија. Првиот заем од Фондацијата беше во вредност од пет милиони долари за нафта,
кој требаше да се врати за шест месеци.
Оттогаш почна да вирее црвот во македонската политика. Под покровителство
на Црвенковски се правеше Македонски парламент на невладини организации. Потоа ВМРО-ДПМНЕ почна да

РАЗНЕБИТУВАЊ

НА МАКЕДО
прави свои невладини организации, а
по војната сè поизразено е присуството
на исламистички организации.
Невладините организации се нечие
ладно оружје за спроведување на одредени политички цели. Кон крајот на
минатата година и на почетокот на оваа
година, во времето кога жестоко се притискаше за независност на Косово, но и
во времето кога ДУИ излезе од работата
на македонското Собрание, невладините организации имаа значајна улога
во одржувањето на тензиите. Некои од
нив се проширија во нашава земја, како
"Самоопределување". Експертите велат
дека поголем дел од ваквите невладини
организации го користат моментот кога
поедини политички партии се на стаклени нозе за да спроведат своја политика или подоцна некои од нив да се
преобразат во политички партии.
Некои манифестации на незадоволство не беа случајни, како: протестите
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во Осломеј, протестите за ископувања
на скопското Кале, заминувањето во Косово на протести.

СЕГА МУ Е МАЈКАТА И
ЗА КОСОВО И ЗА
МАКЕДОНИЈА
"Разбуди се" е невладина организација која почна да дејствува од минатата
година. Нејзин претседател е Артан Груби, кој бил преведувач во Хашкиот трибунал. Ваква слична организација прво
била формирана во Србија. Цел на организацијата е да придонесува во едукативните процеси на учениците, студентите и на граѓаните преку промоција
на вредностите на образованието. Средбата меѓу Али Ахмети и Никола Груевски й се смета за висок дострел. "Разбуди се" ги организираше мартовските

И НЕШТО ПОВЕЌЕ
ИСЛАМСКИ РАДИКАЛНИ ДВИЖЕЊА, ГРУПАЦИИ И
ЗДРУЖЕНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА
"Џемаат Теблих" е формирана во 1994 година. Нејзин лидер е
Исмаил Сејфула од Скопје. Има ограноци во Скопје, Тетово, Струга,
Ресен, Дебар, Кичево, Прилеп, Гостивар, Куманово, Велес и Валандово.
"Селефисти" е формирана во 1997 година, а ја предводел Халими
Беќир. Дејствуваат во Скопје, Тетово, Струга, Дебар, Кичево, Гостивар, Куманово.
"Исламски младински форум", формиран во 2000 година, со
седиште во Скопје. Претседател е Шерифи Руфат од Скопје, а ограноци има во Куманово, Тетово, Струга, Кичево, Прилеп, Гостивар.
"Студентски клуб" од Скопје. Претседател е Куртиши Фатмир од
Арачиново.
"Ел Муџахедин" со седиште во Батинци е формирана во 2006 година. Идеолог е Самиљ Демировиќ од Батинци.
протести против копањето на Калето,
наметнувајќи идеја дека мора да копаат
албански археолози, зашто македонските археолози ќе ги уништат косовските корени на скопското Кале. Тие се

Според француски разузнавачи од
Приштина, во фаза се на формирање на
т.н. "нова косовска армија" за ослободување на неослободените албански
територии (Санџак, Западна Македони-

Агендата на "Самоопределување" е:
"Без разлика дали Косово еднострано
ќе биде признато, демонстрации ќе има
во Македонија, Јужна Србија, Албанија
и во Грција".
Зад Курти стои студентското движење
во Албанија, како и политичари. Материјална помош добива од Сојузот на
студенти на Албанија. Има логистика од
"Активната исламска младина".
Од српскиот затвор Курти е ослободен со помош на Ричард Холдбрук, а
Воислав Коштуница го амнестира. Неговата мајка работи за ОН, а татко му е
пензиониран офицер на ЈНА.

ИСКОРИСТИ ГИ
ПОЛИТИЧКИТЕ
ПАРТИИ ЗА ИСЛАМОТ
"Ирански комитет за помош на Косово и Чеченија" - Седиштето на организацијата е во Призрен, која директно
се финансира од иранската Влада. Парите се наменети за едукативни програми, за отворање мали занаетчиски

А ТУЃА ПОЛИТИКА,
Е И ИСЛАМИЗАЦИЈА

НИЈА
ангажираат и во промоцијата на културни настани.
Познавачите на приликите во овие
невладини организации истакнуваат
дека оваа невладина организација го
испитува теренот за формирање нова
политичка партија во Македонија, затоа привидно се изразуваше блискост
со Ахмети.
"Самоопределување" е предводена
од Албин Курти. Во платформата на
оваа организација е независно Косово,
односно замена на привремената управа и формирање косовска Армија. Но,
ова сакаат да го направат преку нови
парламентарни избори, кои треба да се
случат по признавањето на Косово за
независна држава. Во "Самоопределување" сметаат дека Агим Чеку и Хашим
Тачи се инсталации на Запад. Единствено помош му даваат на Рамуш Харадинај. Соработуваат со НДК. Тие се поборници за тотална војна до независност.

ја, Чемерија и Јужна Србија), односно
создавање на обединето Косово во границите на Косовскиот турски вилает од
1384 година.
Имаат ограноци во Скопје, Тетово,
додека во Дебар работат на тоа. Како
логистика им служат македонските студенти кои студираат во Приштина. Албин Курти го сметаат за косовски Че
Гевара. Свој огранок имаат и во Тетовскиот универзитет. Контактите во Македонија се преку Фазли Велиу, задолжен
за ветераните на ОНА, и Џевад Адеми,
претставникот на политичките затвореници Албанци. Меѓу албанската интелектуална младина се заговара идејата
"кога се осамостојува Косово, да се завршат некои работи, за кои подоцна ќе
биде многу тешко да се реализираат".
Курти има поддршка од албанските политичари, за преку него да се контролираат косовските политичари, а притоа да ја наметнат својата политика.
Во разговор за војната, Курти изјавил: "Војната во Македонија може да
се избегне само ако славомакедонците се решат да ја федерализираат
државата".
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задруги, за џамии, школи, како и за курсеви за обука за работа со компјутери и
Интернет. Обуките се организираат како
летни семинари, кои траат по 15 дена.
Парите се донираат во Р Македонија, во
косовските села. Се отвораат Интернет
кафулиња. Дејствуваат илегално. Регрутите се бараат меѓу студентите кои биле
на школување на Исламскиот универзитет во Иран.
("Активната исламска младина" има
20 активни борци во Чеченија, од Босна
многу повеќе).
Не се врзани со албанскиот политички блок. Дејствуваат независно, но
она што може да го искористат го користат. Цел им е да ги исламизираат
Македонија, Косово, Црна Гора, Санџак,
Чемерија. На исламските универзитети
обично се испраќаат најдобрите осум
ученици од средното исламистичко
училиште, пред сè, во Саудиска Арабија,
а обиди прави и Египет.
"Активна исламска младина" дејствува и на Косово и во Македонија, а ја
предводи Аднан Пезо. Формирана е во
Босна и Херцеговина за време на војната. Активни членови се дел од Муџа-

ХУМАНИТАРНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Под плаштот на хуманитарни
организации се влеваат странски
пари, кои се наменети за други
цели. Во текот на воената 2001
година, но и порано, наводните
хуманитарни организации го
обработиле теренот за ОНА. Тие
ги правеле разграноците и ги
снабдувале со храна, лекови,
оружје. Во исто време, покрај
тоа, се шверцувале и странски
платеници и Муџахедини. Во таа
работа предничеле "Ел Хилал" и
"Класје на добрината".
Невладини исламски и хуманитарни организации кои дејствуваат во Македонија се: Меѓународната исламска хуманитарна организација од Кралството на Саудиска Арабија,
"Мерхамет", "Јета", "Дрита", "Римекембја", "Нун", "Ардмерија", "Мектеб", "Ел Илксав", "Дибра".

хедините кои се бореле во БиХ. Муџахедините во оваа држава се од Алжир и
од Мароко, кои во исто време се и членови на ГИА, како терористичка организација (Мароко, Алжир и дел од Египет).
Таа е распространета во сите градови во Босна. Последниве 4 години се
инсталира и во Санџак, а Нови Пазар е
главниот центар. Година ипол веќе таа
успешно се пробива и во Косово, и тоа
во Призрен, јужна Митровица, Гњилане и
Пеќ. Се собираат за време на молитви
во помали џамии, каде што доаѓаат Бошњаци.
Во Санџак ја обединува помладата
исламска младина. Во Косово, пак, се
инсталираат во планинските гранични
села, при што се дели исламистичка
литература. Куранот го применуваат
исклучително на арапски јазик. Се финансираат од Саудиска Арабија, Кувајт
и Иран; од Високиот саудиски комитет,
Кувајтскиот исламски совет за помош на
Босна, Косово и Чеченија, како и од
Интернешнал рилиф (IIRO) - Меѓународна иранска хуманитарна организација. Трите организации имаат седишта во Приштина, Сараево и во Тирана.
Помош добиваат и од "Класје на добрината" - САНАБЕЛ, меѓународна исламска хуманитарна организација, основана во Саудиска Арабија. Преку Санабел, која дејствува во Западна Европа, се финансира "Активната исламска

ГЕНЕРАЛНА ПРОБА ЗА ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА
(ПРОТЕСТ НА НВО "РАЗБУДИ СЕ")
младина", бидејќи таа го практикува шеријатското право. Во Нови Пазар голема
помош й дава Муарем Зухурќиќ, кој
инаку е декан на Исламскиот универзитет во Нови Пазар. Тој сега е врховен
поглавар-реис ул улема во Србија.
"Активната исламска младина" во Македонија има свои ограноци во Куманово, Скопје, Тетово, Гостивар, Струга.
Во Тетово е етаблирана во двата универзитета. Меѓутоа, нивната иницијатива и активност е најголема во скопскиот
и во кумановскиот регион, притоа се
обидуваат да се етаблираат во Брест,
Малино Маало, Лојане, Слупчане.
Помошта за бегалската криза во
1999 година, како и за војната во 2001
година доаѓаше во пари, и тоа преку "Ел
Хилал". Парите од исламските хуманитарни помошти се собираа во Сараево.

РАЗУЗНАВАЧКИ
ОРГАНИЗАЦИИ
"Исламска помош" (Islamik reliv) има
канцеларија во Косовска Митровица и
е раководена од Екрем Авдиу. Оваа организација е создадена од Иранската
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разузнавачка служба во 1998/99 година, со основна задача во Косово да
формира муџахедински одред. Истата
година Авдиу ја формира муџахединската
бригада "Абу Бекир Садик". Со бригадата требало да ракува висок офицер
на иранската служба "Берак". Но, при
префрлањето од Македонија во Косово,
од страна на Србите бил убиен во Гњилане. Сега, раководител е Авдиу, кој
учествуваше во војната на Косово. Бригадата е расформирана и пасивизирана
од страна на САД, но сите членови
останале на Косово. Тројца од нив се
инсталирани во РМ во состав на 113.
бригада на ОНА "Илми Елези", во Кумановско-липковскиот регион. Во тој период поддршка имале од Џезаир Шаќири-Оџа. Според пишувањето на Саудиската новинска агенција, тој пред три
месеци бил во Саудиска Арабија, барајќи
финансиски средства за да го заживее
вехабизмот. "Исламска помош" има свои
канцеларии во Струга и во Тетово.
Времето ќе го покаже вистинското
лице на овие организации, а се надеваме дека нашите службеници нема да
даваат глупави изјави за нивните активности.

