
8  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  693 / 12.10.2007

П О  Н А Ј А В И Т Е  Д Е К А  А Л Б А Н С К А     ТА  П А Р А В О Ј С К А  В О С К Р Е С Н У В АП О  Н А Ј А В И Т Е  Д Е К А  А Л Б А Н С К А  

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

ЗОШТО КФО  Р ЈА ШТИТИ АНА?ЗОШТО КФО 

Иако деведесеттите години веќе 
се минато, период кога се случија 
крвавите балкански војни, сепак 

и натаму постојат кругови кои се оби-
дуваат да го втурнат регионов во нов 
виор. Се разбира, иницијалната капис-
ла, како и секогаш, доаѓа од косовскиот 
протекторат. Таму уште долго работите 
ќе бидат излезени од контрола. Нико-
гаш нерешени, секогаш заплеткани, по-
стојано се бара некакво решение, а ни-
кој не може да го најде. Парадите на но-
вите УЧК не се ништо ново. Беше само 
прашање на ден и на време кога во 
јавноста ќе ги покажат новите момчиња. 

Косовските власти во теснец. 
Ненајавеното појавување на 
т.н. АНА најпрво по косовските, 
а потоа и по регионалните и 
светските медиуми, ги стави 
Чеку и Сејдуи во многу 
незавидна ситуација. 
Демократските заложби на 
косовските политичари станаа 
залудни, откако нивните 
екссоборци повторно, по нечиј 
налог, се консолидираа и 
повторно парадираат со 
оружјето в рака. И не само 
таму на Косово. Ги имало и во 
Прешево, Санџак, во 
Вардарска Македонија, или 
т.н. Илирида. А, нели не 
постоеле? Нели биле 
организација која фигурирала 
само на хартија? САД одамна 
ја закачи на листингот на 
терористички организации и 
како таква сè уште не е 
симната. Црните униформи 
веројатно уште долго ќе 
останат на црните листи. Но, 
има ли полза од тоа? Речиси 
никој досега не им застана на 
патот. Ниту НАТО, ниту УНМИК, 
ниту големите сили... Оној кој 
ќе се обидеше да ги 
елиминира веднаш беше 
одвратен од намерата. Кој е тој 
што ги штити и храни старо-
новите банди?

Јавна тајна беше дека и досега беа тука, 
врвеа низ македонските и низ косов-
ските гори и ридови, запоседнуваа се-
ла, го присилуваа месното албанско на-
селение да им се придружува во по-
ходот кој некој им го испланирал. Но, 
властите не сакаа за тоа многу да збо-
руваат. Ако некој медиум не напишеше 
нешто за нив, никој од државните ор-
гани не ќе потврдеше дека тие постојат. 
Всушност, и денес е така. Она што може 
официјално да се слушне е дека ситу а-
цијата е под контрола, дека не постои 
ризик по безбедноста на државата, де-
ка станува збор за групи кои шетаат од 
едно до друго место, со криминални 
побуди и слично. Тоа што одвреме-на-
време се наоѓаа бункери со оружје и 
муниција, тоа што во колони некој ги 
забележувал црните типови низ Тетов-
ско, тоа што границата кон Косово ни е 
швајцарско сирење изгледа не е нешто 
којзнае колку важно. Се плашам само 
дека повторно, како и вообичаено до-
сега, надлежните ќе преземаат акции 
откако "невестата ќе затрудни".

АНА РАСТЕ, НАТО НЕ ЈА 
ЗАБЕЛЕЖУВА

Според веродостојни со-
знанија, т.н. АНА денес брои 
околу 2.000 при пад ници на 
Косово и во Ма кедонија, а 
нивната број ка постојано се 
менува во на горна линија. 
Воо ружена е до заби и по се-
дува околу 500.000 пар чиња 
цевкасто оружје, но не се рет-
ки слу чаите ко га може да се 
за бе лежи и арсенал со многу 
поу биствена моќ. За време на речиси сите блиски средби, КФОР ги од-
минуваше новите припадници на УЧК, несакајќи да создава тензии во 
покраината. Чес то се откриваа и нивни кампови за веж бање и моби ли за-
ција, но силите на меѓународната заедница се правеа наивни, како воопшто 
и да не ги забележале. Анализите покажуваат дека по стои страв кај НАТО 
војниците на Косово, бидејќи не се подготвени да вле зат во вооружени 
судири со нив. Смешно, но истовремено е и трагично кога командата на 
КФОР во Приш тина ќе се посомнева во тв-снимките на кои се прикажани 
припадниците на терор-групата. Не биле вистински бор ци. Затоа денес т.н. 
АНА од обична Интернет организација прерасна во нај голема и најор га-
низирана пара ми литарна структура на овие простори. Цел е создавање 
големоалбанска држава на сметка на териториите на Ср бија, Македонија, 
Црна Гора и на Грција. НАТО декларативно изјавува дека ќе биде разо-
ружана доколку ја пресретне, но реалноста покажува нешто сосема друго. 
Од ден на ден таа метастазира на тромеѓето меѓу Косово, Ма кедонија и 
Јужна Србија. Во ус лови на нови тензии и насилства новите при падници на 
албанската пара војска се подготвени на воен судир не само со српските и 
со македонските безбедносни сили, туку и со снагите на КФОР.

ЗОШТО НИКОЈ ОД ЗОШТО НИКОЈ ОД 
МЕЃУНАРОДНАТА ЗАЕДНИЦА МЕЃУНАРОДНАТА ЗАЕДНИЦА 
НЕ РЕАГИРА НА ИЛЈАДНИЦИТЕ НЕ РЕАГИРА НА ИЛЈАДНИЦИТЕ 
МАПИ СО ЛИКОТ НА МАПИ СО ЛИКОТ НА 
ФАШИСТИЧКА АЛБАНИЈА?ФАШИСТИЧКА АЛБАНИЈА?
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ЗОШТО КФО  Р ЈА ШТИТИ АНА?Р ЈА ШТИТИ АНА?

ОБИД ЗА 
СЕМУСЛИМАНСКИ 
БАЛКАНСКИ БУНТ

Појавувањето на т.н. АНА на адми-
нистративната граница меѓу Србија и 
Косово наводно ги изненади и приш-
тинските кругови. Тоа е она што во мо-
ментов најмалку им требало. Но, од дру-

чат закани за дестабилизација не само 
на Косово, туку и на југот на Србија, на 
Македонија и на Санџак. Значи, според 
најавите, се очекува семуслимански 
бунт на Балканот. Колку сè тоа е реално 
остварливо е рано да се предвидува 
водејќи се само по последните закани и 
паради на т.н. АНА. Но, доколку се земат 
предвид и зачестените инциденти во 
овие подрачја во текот на последнава 
година, ќе се увиди дека состојбата не е 
ниту малку наивна. Протести со барање 
за одржување референдум за отце пу-
вање на Прешевската долина од Србија, 
запленување на огромни количества 
оружје на санџачките вехабии, неколку 
акции на македонската полиција во кои 
настрадаа екстремисти... Доволно за 
вклучување на алармот на специјалните 
безбедносни органи. Но, кај нас сè тече 
нормално. Одбраната се реформира и 
се прилагодува на НАТО стандардите. 
Професионалните војници ни се "сток-
мени" за Ирак, Авганистан, Босна и Ли-
бан, но никако за дома. Полицијата, пак, 
демантира дека состојбите се драма-
тични и, според неа, сè било под кон-
трола. Тоа што таа не успева да влезе во 
Липковскиот регион или во потшар пла-
нинските села не може да се оправда со 
немање соодветен повод. Повод има и 
тоа одамна. Но, веројатно сè уште не е 
дореформирана за да се справи со бан-
дите на поранешната ОНА, кои изви-
сени и од едни и од други, бараат при-

Формирањето терористичка 
воена формација на територијата 
на Македонија е јасен показател 
дека цел на т.н. АНА не е само не-
зависно Косово. Картите на Го ле-
ма Албанија, во чии рамки се нао-
ѓа и речиси половина од маке-
донската држава, опишана како 
Илирида, повторно стануваат 
тренд меѓу новите генерации ал-
бански екстремисти. Декла ра тив-
но, политичките елити во Маке-
донија се оградуваат од нивното 
дејствување. Но, дали на теренот 
не се прави нешто сосема друго? 
ДУИ неколку пати се закануваше 

дека доколку не се игра по нивно, повторно како пред шест го-
дини ќе заминат во планините, па потоа никој нема да може 
Ахмети да го врати назад. Дали тие закани од челните луѓе на 
опозициониот субјект се некој друг проект, различен од оној на 
АНА или, пак, станува збор за иста драматургија? Државата треба 
многу посериозно да ја испита спрегата меѓу политичко-
теренските активисти.

га страна, пак, може да станува збор за 
вешто координирана акција на поли-
тичко-екстремните косовски ком по-
ненти. Имено, во пресрет на 10 де кем-
ври, датум кога треба да се поднесе 
извештајот на преговарачката тројка за 
Косово, можно е Приштина да примени 
комбинирани дипломатско-воени ме-

тоди. Оттука, зачуденоста која деновиве 
таму ја прикажуваат локалните власти е 
само уште еден адут, кој ќе го иско рис-
тат за забрзување на процесот на да ва-
ње независност. Сега, за да се привлече 
вниманието на европската јавност, се 
покажуваат заби со кои треба да се рас-
тревожат Брисел и Вашингтон. Па, фр-

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА 
НА Т.Н. ПАТРИОТСКА НА Т.Н. ПАТРИОТСКА 
АСОЦИЈАЦИЈА АСОЦИЈАЦИЈА 
ЗА ИДЕНТИТЕТ ЗА ИДЕНТИТЕТ 
И НАЦИОНАЛНО И НАЦИОНАЛНО 
ОБЕДИНУВАЊЕ СХАИБКОБЕДИНУВАЊЕ СХАИБК
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бежишта во други групирања преку ре-
гионалните поврзувања.

ПРЕДУПРЕДУВАЊАТА НА 
ТАДИЌ И ГАРАНЦИИТЕ 

НА ЧЕКУ
Предупредувањата кои неодамна ги 

даде српскиот претседател, Борис Та-
диќ, дека на северот од Македонија се 
увежбуваат нови генерации терористи, 
кои би биле искористени за новите ко-
совски случувања, многумина кај нас ги 
протолкуваа како обид на Белград да ја 
втурнат Македонија во српско-албан-
скиот спор. Можеби. Држи вода и тоа. 
Но, никој таа изјава не ја зеде како ве ро-
достоен факт. Три дена по изнесувањето 

на тие податоци од страна на Тадиќ, се 
појавија снимките на борците на АНА. 
Пет дена по изјавата на српскиот прет-
седател се појави оружјето во Гости вар-
ско. Кој нè "дриблал"? Тадиќ или на ши-
ве? Нормално е сè што ни пристигнува 
од регионот да го примаме со резерва, 
но не смееме ниту да го отфрлиме како 
неверодостојно и веднаш да го ети ке-
тираме како провокација. Македонија 
уште долго ќе биде територија преку 
која соседите ќе се обидуваат да си ги 
мерат силите. Тоа е неспорен факт. Но, 
лежерното набљудување на состојбите 
и само констатирање дека сè е "ОК", без 
теренска потврда на тоа, не гарантира 
долгорочна безбедносна стабилност. 
Не треба да се плашиме од мрачните 
пре дупредувања на Тадиќ, но не смее 
да ни олесни ниту од гаранциите, кои 
Чеку и неговите ни ги даваат, дека Ко-
сово нема да биде генератор на неста-
билност на Македонија. Едноставно, др-
жавава треба да се однесува и како да 
не ги слушнала препораките, но со ис-
товремено рано откривање на сите без-
бедносни аномалии. Сè личи на лажна 
пријава на подметната бомба во некоја 
установа, но иако знаеме дека е лажна, 
сепак антитерористичките сили изле-
гуваат на терен и ја бараат.

ОТСУСТВО НА 
БЕЗБЕДНОСНА 

СТРАТЕГИЈА
Македонија успешно се одлепи од 

косовскиот случај и сега не е време за 
нејзино активирање во расплетот. По-
стојаното поттикнување на процесот за 

демаркација на граничната линија кон 
Косово, иако неуспешно, ја стави др жа-
вата во позиција активно да го брани 
својот суверенитет. Сега сите јасно ја 
пре познаваат позицијата на Скопје, и 
на Белград, и на Приштина, и на Бри-
сел... Неутрална позиција во која нуди 
елементи на стабилност, а никако тен-
зичност. Во моментите кога пред извес-
но време државните структури покажаа 
прокосовска наклонетост со поддрш-
ката за планот на Ахтисари, добивме не-
гативни тонови од страна на Белград. 
Но, како минуваше времето и како пла-
нот на посредникот пропаѓаше, така се 
менуваше и позицијата на Црвенковски 
и на Груевски. Сега повторно сме вра-
тени на нулта точка и подеднакво од-
далечени и од Белград и од Приштина. 
Оставаме меѓународната заедница да 
го води процесот. Но, тоа се разбира не 
е доволно за да ги одвратиме екстрем-
ните групи да не бидат активни и на ма-
кедонска територија. Нив воопшто не 
ги интересира политиката на некаква 
еквидистанца. Тие само ги реализираат 
сопствените цели. За нив исклучително 
се стратешки позициите во кумановско-
липковскиот регион, тетовско-гости-
варското подрачје, па и во дел од Скоп-
ско. Вешто го искористуваат непри сус-
твото на македонските полициски ор-
гани и лесно доаѓаат до позиции од кои 
можат да изведуваат акции. Танушевци 
е конзервиран замрзнат конфликт, кој 
ќе треба да биде активиран во мо мен-
тите кога т.н. АНА ќе даде проглас за 
сеалбански воен потфат. Во кума нов ски-
от регион од поодамна се присутни вое-
ни ветерани на ОВК, кои ги убедуваат 
новите генерации дека е дојдено вре-
мето да се направи уште нешто за на-
ционалната кауза. Шарпланинскиот ма-
сив повторно е посетен од свежи сили, 
кои патролираат од село до село и јас-
но покажуваат кој може да се шета во 
тој регион, а кој не смее да влезе. Тука 
Македонија потфрлува во кон тинуитет. 
Не успеа да изгради стратегија со која 
ќе ги поврати овие делумно изгубени 
подрачја под потполна државна власт. 
Таму буквално владее башибозук, а 
централната власт е присутна само на 
хартија. И шест години по конфликтот 
мешовитите полициски сили служат са-
мо за шлаканици на ситните терор-бан-
ди. Ќе продаваме ум и професионализам 
на Средниот Исток и во Централна Ази-
ја, а дома не ги пуштаат подалеку од 
осветлените места.

ПЛАТФОРМА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ 
ОД ВЕКОВНОТО "СРПСКО-
МАКЕДОНСКО РОПСТВО"

Странски разузнавачки кругови знаат 
дека при формирањето на т.н. АНА, уште 
во 1999 година, покрај неколку западни 
земји, логистичка поддршка даваше и Ко-
совскиот заштитен корпус. Инаку, зад це-
лата мрежа стои Албанија како држава, 
севкупната албанска дијаспора, како и 
силните лоби кругови во западните мет-
рополи. Главно тело во целата структура 
е т.н. Национален комитет за ослобо ду вање на албанските територии, во чија 
платформа се поставуваат основите за формирањето на т.н. АНА. Тој почнува 
да работи во август 2001 година. Во неговата платформа стои:

- покрај дискриминацијата, Албанците се изложени и на геноцид;
- скратената албанска држава е инструмент во рацете на големите сили;
- УНМИК на Косово не го признава природното и историското право за пов-

торно обединување на Албанците;
- западна Македонија и источно Косово сè уште се во рацете на Србија и на 

Македонија, благодарение на НАТО;
- комитетот не признава ниту една власт на окупираните албански тери то-

рии; 
- само ослободителната и бескомпромисната борба се единствено решение 

за албанскиот народ и албанската држава.

Главниот штаб на АНА се наоѓа во 
Тирана, а ограноци се формирани 
во Приштина, Призрен, Скопје, Те-
тово, Дебар, Улцињ, Плав и Превез. 
Досегашни водачи на оваа струк-
тура биле: Хекуран Аслани, Рамад 
Вериколи, Виган Градица (сите ге-
нерали полковници ), како и Ваљдет 
Вардари, политички комесар и прет-
седател на Фронтот за национално 
обединување на Албанците. Из ја-
вата на Сали Бериша дека станува 
збор само за обична група аван ту-
ристи е обид да ја амнестира Тирана 
од одговорноста, која инаку е цен-
тар за логистика и управување.

МАКЕДОНСКИТЕ ПОЛИЦАЈЦИ МАКЕДОНСКИТЕ ПОЛИЦАЈЦИ 
ПРЕД ЗАПЛЕНЕТИОТ АРСЕНАЛ ПРЕД ЗАПЛЕНЕТИОТ АРСЕНАЛ 
ОРУЖЈЕ ВО СЕЛО ВРБЈАНИ, ОРУЖЈЕ ВО СЕЛО ВРБЈАНИ, 
МАВРОВСКОМАВРОВСКО


