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Пишува: Венцо ДОНЕВ

Инцидентот во Ваксинце навести 
активности на екстремистички 
групи и во Македонија и на Ко-

сово, сè со една цел, на ваков или на 
онаков начин да се придонесе во изво-
јувањето на независноста. Во ваквите 
активности се активираат луѓе со раз-
лични побуди: криминалци, шверцери, 
верски фанатици. Евидентно е дека сво-
ја шанса за промоција најдоа и исла-
мистичките екстремни групи. Кај нас се 
појавија во Бродец, Лисец, Танушевци, 
Лојане. Истите тие се во корелација со 
избеганите затвореници од косовскиот 
затвор "Дубрава" и се смета дека се во 
Тетово. 

Заканата на Заим Алили, алијас ко-
мандант Туши, кој е ранет и се наоѓа во 
Приштина, упатена по апсењето на Џеј-
ми Шеј,  не беше случајна, тврдеа позна-
вачите на безбедносните прилики. За-
им Алили е припадник на АНА, тој му е 
лојален на Гафур Адили. Тој е член на 
групата "Зјари", што значи оган, а брои 
петнаесеттина луѓе. Таа оперира на те-
риторијата на Лојане, Ваксинце и Та ну-
шевци. Туши раководи со криминално-
терористичка група, која шверцува 
лесно оружје и акцизна стока преку 
Лојане. Познавачите на оваа област не 
ја исклучуваат можноста од поврзување 
со групи од Косово. "Зјари" е најопасна 
група, бидејќи е водена од исла мис-
тички идеи, која во време на конфликтот 
во 2001 година беше дел од муџа хедин-
ската бригада во кумановско-липков-
скиот регион.

Извозот на тероризам и 
постојаното предизвикување 
кризи на Косово, Јужна Србија 
и во Македонија, во основа е 
спроведување на ново 
смислено албанско сценарио, 
преку кое се сака албанското 
прашање да се постави како 
глобално во контекст на 
целосна 
интернационализација и 
организирање нова 
конференција, по урнекот на 
"Дејтон", или како што тие го 
нарекуваат "Дејтон два", со 
што еднаш засекогаш би се 
решило албанското прашање 
на Балканот.

НЕМА СЛУЧАЈНОСТИ
Ниту инцидентот кај Лешок не може 

да биде случаен, при што беше миниран 
мост. Објаснувањето дека тоа било по-
ради искористувањето на шумата е са-
мо покривање на елегантното пре ду-
предување за тоа кој дејствува на тој 
терен.

За да се наметне состојба на винов-
ници и оправдување на постоењето на 
илегалните групи кои се појавија во 
Македонија, а се во корелација со Ко-
сово, косовските медиуми пишуваат, а 
го пренесуваат и македонските весници 
на албански јазик, дека "Доброволната 

гарда на цар Лазар" регрутирала до-
броволци во Македонија. Тоа е само 
префрлање на топката, за да се докаже 
дека и Македонија може да биде ко-
латерална штета ако Косово не добие 
независност, но во исто време и да се 
покријат криминогените активности.

На Косово, веднаш по војната, се по-
јавуваат повеќе групи на исламистички 
паравоени структури кои се произ ле-
зени од муџахединскиот одред "Абу 
Бекир Сидик". Седиштето на оваа еди-
ница било во Долен Преказ, а се прет-
поставува дека одредот броел околу 
120 Муџахедини дојдени од Саудиска 
Арабија, Египет, Иран, БиХ, Албанија и 
Македонија. Според сознанијата еди-
ницата била поделена на седум помали 

ИСЛАМСКИ ХУМАНИТАРНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА КОСОВО

"Акри лидја пер превентив", "Ал вакаф ал ислам", "Албаниан Аустриа 
партнершип", "Ал-Харман"- хуманитарана фондација, Алијанса за ре ха-
билитација на Косово, "Хјуманити фрст", "Интернешнл исламик релиф 
ор ганизејшн", "Ираниан релиф комити", "Исламик релиф агенси", "Ис-
ламик Консик оф Норт Америка", "Исламик релиф ворлдваид", "Исламик 
ворлд комити", "Косова еид фондејшн", "Кувајт џоинт релиф комити", 
"Ревивид оф хертич исламик", "Сејди јоинт релиф комити", "Шеик еид 
бин мохд.ал/тани чарити ас", "Шкб-уртесиа", "Шоката едукативо ар си мо-
ре кул.хум бамиресе", "Шоката Н. – Дрита", "Шоката Анри Данант", "Шо-
ката Х. – Брегети", "Шоката хуманитаре улпиана", "Шоката хуманитаре 
Бамрисе Антон Цета", "Шоката пер Мбројтен и Дрејатев те груас", "Шпреса 
е косовес", "Таибах интеранационале", "Триангл генерејшн хјуманитари", 
"Туркиш ред кресцент. Фондејшн секурс мондиал", "Хјуман сапортинг 
еид комити", "Пранер шип фор Гровт вит локал албаниан нео", "Рахмат и 
Туркиш кординејшн офис".

ИСЛАМИСТИТЕ    ЈА ПОЛЗУВААТИСЛАМИСТИТЕ   
КОСОВСКАТА Н  Е И З В Е С Н О С ТКОСОВСКАТА Н 

ЧЛЕНОВИТЕ НА ИСЛАМИСТИЧКО-ТЕРОРИСТИЧКИТЕ ЧЛЕНОВИТЕ НА ИСЛАМИСТИЧКО-ТЕРОРИСТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЈСТВУВААТ КАКО "ХУМАНИТАРЦИ"ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЈСТВУВААТ КАКО "ХУМАНИТАРЦИ"
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совска Каменица е формирано Биро за 
исламска помош под раководство на 
Екрем Авдиу. Тој е тесно поврзан со Ак-
тивната исламска младина во БиХ и со 
хуманитарната организација Саудиски 
комитет за помош на Косово.

Саудискиот комитет за помош на 
Косово, со кој раководи Париз Ел Хади, 
се наоѓа во Приштина и е во тесна со-
работка со водечките лица на пора-
нешниот КЗК, а лица за врска се Африм 
Беку и Рамадан Чеку. Преку овие лица 
одела целата помош за КЗК за време на 
војната, но и по неа, откако е рас фор-
миран Корпусот од оваа исламистичка 
организација.

ЦЕЛ: "ДЕЈТОН ДВА"
Со исламистичко терористичките ор-

ганизации на Косово тесно се поврзани 
вакви организации од Јужна Србија, 
односно од Прешевската долина. Како 
такви се наведуваа "Тафа" на бегалецот 
од косовскиот затвор "Дубрава", Љирим 
Јакупи Нацист, во содејство со Мустафа 
Шаќири, како и "Ребељ", чиј водач е Му-
хамед Џемаили.

Терористите чија политичка арма-
тура ја сочинуваат припадници на АНА, 
сега го внесуваат тероризмот на Косо-
во, во Јужна Србија и во Македонија, со 
цел одредени територии од нашава 
земја и северниот сосед да бидат при-
поени кон Косово пред тоа да го добие 
независниот статус, како нова балкан-
ска држава. Сега е сосема извесно дека 
овој нов албански тероризам го проте-
жираат група поранешни команданти 
на ОВК, ОВПМБ и ОНА, препознатливи 
како Шефкет Муслиу, Мухамед Џе ма и-
ли, Невзат Халили и други.

Извозот на тероризам и постојаното 
предизвикување кризи на Косово, Јуж на 
Србија и во Македонија, во основа е 
спроведување на ново смислено албан-
ско сценарио, преку кое се сака ал бан-
ското прашање да се постави како гло-
бално во контекст на целосна интер-
национализација и организирање нова 
конференција, по урнекот на "Дејтон", 
или како што тие го нарекуваат "Дејтон 
два", со што би се решило еднаш за се-
когаш албанското прашање на Бал ка нот.  

ИСЛАМИСТИТЕ    ЈА ПОЛЗУВААТ ЈА ПОЛЗУВААТ  
КОСОВСКАТА Н  Е И З В Е С Н О С ТЕ И З В Е С Н О С Т

групи. А, како еден од главните коман-
данти, е идентификувано лицето Абу 
Абдурахман, по потекло од Сирија, кој 
по војната во БиХ станал командант на 
воен логор во местото Бусењак. Како 
командант е идентификуван и Нури Са-
лиф Мухамед, пензиониран потпол ков-
ник на ирачката армија, како и Алија 
Рибит од село Црнорица кај Прешево.

И по завршувањето на косовската 
криза, според безбедносни структури, 
сè уште има структури на овој муџа хе-
дински одред, кои и понатаму деј ству-
ваат прикриено на Косово: Исламската 
армија дејствува во околината на Ко-
совска Каменица; "Абу Сајфа" е стацио-
нирана во околината на Призрен и таа е 
обучувана од Јасер Мухамед Кан; на те-
риторијата на Бјгора дејствува терорис-
тичката групација "Хамас" и во око ли-
ната на Љипљан е поставена теро рис-
тичката групација "Фатах".

Од домицилното албанско населе-
ние, приврзаници на џихадот, во Ко-

Ниту инцидентот кај Лешок не 
може да биде случаен, при што беше 
миниран мост. Објаснувањето дека 
тоа било поради искористувањето 
на шумата е само покривање на 
елегантното предупредување за тоа 
кој дејствува на тој терен. За да се 
наметне состојба на виновници и 
оправдување на постоењето на 
илегалните групи кои се појавија во 
Македонија, а се во корелација со 
Косово, косовските медиуми пишу-
ваат, а го пренесуваат и маке дон-
ските весници на албански јазик, де-
ка "Доброволната гарда на цар Ла-
зар" регрутирала доброволци во 
Ма ке донија.

Исламистичките екстремни гру пи 
кај нас се појавија во Бродец, Лисец, 
Танушевци, Лојане и се во коре ла-
ција со побегнатите затво реници од 
косовскиот затвор "Ду брава". Се сме-
та дека тие се нао ѓаат во Тетово. 

Заим Алили, алијас командант Ту-
ши, кој е ранет и се наоѓа во Приш-
тина, е припадник на АНА. Лојален 
му е на Гафур Адили. Тој е член на 
групата "Зјари", што значи оган, која 
брои петнаесеттина лу ѓе. Оваа група 
оперира на тери то ријата на Лојане, 
Ваксинце и Та ну шевци. Туши рако-
води со кри ми нално-терористичка 
група, која шверцува лесно оружје и 
акцизна стока преку Лојане.

КОЛКУ ГИ ИМА ВО НАШАВА КОЛКУ ГИ ИМА ВО НАШАВА ДРЖАВАДРЖАВА??


