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УНМИК ЈА ЕВАКУ   ИРА МИСИЈАТАУНМИК ЈА ЕВАКУ  
ОД ПРИШТИНА    ВО СКОПЈЕ!?ОД ПРИШТИНА 

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Терористичката АНА веќе обез-
бедила меѓу 200 и 300 милиони 
долари за набавка на огромен 

арсенал оружје (600.000-900.000 пар-
чиња), како и муниција, експлозивни 
средства и техника. Се планирало и ку-
пување воени хеликоптери за потре-
бите на оваа албанска паравоена фор-
мација. Албанската мафија ги обез бе-
дува парите, оружјето, фалсификува 
документи. Сите акции терористичката 
АНА ги презема во содејство со косов-
ските институции и со Косовскиот 
заштитен корпус. Денес таа е поврзана 
и со екстремистите на ИРА, ЕТА, како и 
со ограноците на Ал каида во Босна, 
Турција и во други исламски држави. 
Посредник во соработката е токму 
албанската мафија, која сè повеќе се 
шири низ европскиот континент. Со 
предизвикувањето судири на југот на 
Србија и во Македонија се настојува да 
се отворат кризни подрачја со низок 
интензитет. Со тоа би се иском про ми-
тирале македонските и српските вл ас-
ти да отпочнат воени операции за неу-
трализирање на криминално-теро рис-
тичките банди, со што проблемот би 
станал интернационален. АНА, која ја 
форсира војната како средство за по с-
тигнување на своите цели, планира со 
герилски напади да изврши при ти сок 

Водачите на терористичката 
АНА ја усогласуваат стратегијата 
за федерализација на албанскиот 
политички и етнички концепт. Тоа 
се случува на релација Тирана-
Приштина-Тетово-Прешево-
Јанина-Нови Пазар-Плав. 
Концептот е идентичен со оној на 
Албанската академија на науките 
и уметностите од 1998 година. 
Основна цел е по постигнувањето 
независност на Косово, во рок од 
две години да се спроведе 
федерализација на Македонија, а 
на српскиот југоисток да му се 
даде специјален статус. До 2010 
година ќе се настојува да се 
воспостави некој вид албанска 
балканска унија, која треба да 
биде некаков вид меѓу албанска 
федерација и уредување слично 
на она на ЕУ. Неодамнешните 
борби во тетовски Бродец се само 
почеток на ширењето на 
тероризмот од страна на 
албанските банди. Со сите 
активности во западниот дел од 
Македонија раководи прв 
братучед на Хашим Тачи, кој го 
носи истото презиме. По 
Македонија, следна цел ќе биде 
Јужна Србија, каде ќе се направи 
обид за создавање на уште една 
албанска покраина. Во ноември и 
во декември ќе има помалку 
насилства на Косово, но сè повеќе 
во Македонија и на југот на 
Србија. Набрзо ќе се откријат 
доказите според кои дел од 
западните земји се под влијание 
на албанското мафијашко лоби, 
кое им ги полни џебовите за да не 
интервенираат. Притоа, истиот 
тој Запад треба да ги обвини 
другите страни, оние кои се 
бранат, Македонија и Србија. 
Доколку ова е точно, тогаш 
меѓународната заедница е 
соучесник во процесот за ново 
територијално прекројување на 
полуостровот. Ситуацијата ќе 
кулминира веднаш по изборите 
на Косово.

врз Македонија, Србија, Грција и Црна 
Гора, но и на мисијата на УНМИК на 
Косово. Меѓународните сили во по-
краината веќе се прогласени како ви-
новни за севкупните тамошни состојби. 
Не е исклучена можноста од заостру-
вање на состојбите до ниво на сеал-
банско востание, кое неминовно би до-
вело до меѓународна конференција за 
решавање на албанското прашање на 
Балканот. Всушност, целта на дејству-
вањето на терористичката АНА е токму 
тоа - создавање сеалбанска балканска 
федерација.

ЗА ДВА ДЕНА КОСОВО 
ПОД КОНТРОЛА НА 
СРПСКАТА ВОЈСКА
Воените проценки говорат дека до-

колку терористите на АНА ги нападнат 
позициите на Србите во северно Ко-
сово, тогаш српската војска може за 
два часа да ги неутрализира екстрем-
ните албански групи, а за два дена под 
контрола да ја стави целата покраина. 
Тоа би се случило доколку КФОР и 
УНМИК не ги заштитат преостанатите 
Срби во областа. Воените стручњаци 
предвидуваат дека во таков случај ин-
тервенцијата на српската војска ќе би-

BEZBEDNOSTBEZBEDNOST

БОРБИТЕ ВО БРОДЕЦ - УВЕРТИРА ВО БОРБИТЕ ВО БРОДЕЦ - УВЕРТИРА ВО 
ПЛАНОТ НА ТЕРОРИСТИЧКИТЕ ГРУПИ ЗА ПЛАНОТ НА ТЕРОРИСТИЧКИТЕ ГРУПИ ЗА 
ДЕСТАБИЛИЗАЦИЈА НА РЕГИОНОТДЕСТАБИЛИЗАЦИЈА НА РЕГИОНОТ
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де неизбежна. Доволно ќе биде три-
четири бригади да влезат на Косово и 
да ги средат состојбите. Тука би биле 
вклучени копнени сили, потоа заштита 
од воздух, односно 63. српска падо-
бранска бригада, специјални сили, дел 
од артилеријата и сл. Ова не е само 
претпоставка или утопија, ова е план 
кој сериозно се разгледува во српските 
политичко-безбедносни структури. На 
Косово би влегле српските сили ста-
ционирани во Ниш, Врање и Лесковац. 
Северно Косово за нив не би прет ста-
вувало никаков проблем. Но, про бле-
мот ќе биде уште посложен, бидејќи 
позната е реакцијата на меѓународните 
сили кои се таму. Тие не се согласуваат 
со навлегување на српски воени сили 
во северно Косово, бидејќи тоа уште 
повеќе ќе ја искомплицира ситуацијата. 
Доколку хипотетички се претпостави 
дека на Косово Србија воено би интер-
венирала против албанските екстре-
мисти, тогаш се поставува прашањето 
на чија страна ќе биде КФОР. Ќе се бо-
ри против АНА заедно со Србите, ќе се 
конфронтира со српските сили или ќе 
се најде во вкрстен оган? Кога во мо-
ментов КФОР би се прашувал, веро јат-
но тој веднаш би ја напуштил јужната 
српска провинција. Но, сепак тој оста-
нува таму. Војската на Србија ќе пос тиг-
не потполн ефект тогаш кога ќе пос тиг-
не премолчена согласност од КФОР за 
нејзино воено интервенирање на Ко-
сово. 

Веднаш по почнувањето на воената 
операција на македонските специјални 
единици против терористичките бан-
ди во Тетовско на 7 ноември, српската 
војска во Прешево и во Бујановац поч-
на да се мобилизира. Белград е свесен 
за истородноста на проблемот, па от-

"РЕГУЛАРНИ" 
АЛБАНСКИ ЕДИНИЦИ 

ВО ВОЈНА ПРОТИВ 
МАКЕДОНИЈА

Организацијата која себеси се 
нарекува Политичко-воен совет 
на ослободителните војски на 
Ко сово била иницијаторот за де-
стабилизација на Македонија, 
со што ја презеде и одговорноста 
за борбите со македонските по-
лициски единици во Бродец, Те-
товско. Таа потврдува дека неј-
зините членови се борци на Ос-

лободителната војска на албанските простори. Во наредниот пе ри-
од била принудена да организира регуларни воени единици за да 
ги заштитела "загрозениот албански народ и секоја педа од ал бан-
ската територија". Судирот во Тетовско го окарактеризира како заш-
тита на националното достоинство, додека акцијата на македонската 
полиција е опишана како "напад на македонско-словенските власти 
против албанскиот народ". Во соопштението издадено еден ден по 
елиминацијата на екстремната група во Тетовско, стои дека сите до-
сегашни "словенско-албански договори" произлезени од послед ни-
те војни на албанските простори, се сметаат за ништовни. Исто така, 
се додава дека не може да има мир и стабилност на Балканот сè до-
дека не се спроведат одлуките од конференцијата во Бујан, за са мо-
определување на Косово и негово присоединување кон Албанија.

УНМИК СЕ ПЛАШИ ОД 
АЛБАНЦИТЕ

На Косово се подготвува неш то 
навистина гадно. За тоа све дочат ин-
формациите дека шефот на УНМИК, 
Јоаким Рикер, се под готвува да го 
евакуира ци вил ниот персонал од 
Приштина во Скопје. Процесот е во 
тек. Се чека само зеленото светло од 
ООН. Зошто Западот бега од Ко сово? 
Се плаши од напад на ал банските 
радикални банди? Па, нели тие беа 
нивните сојузници, обесправените, 
жртвите, хума нитарно загрозените? 
Како е мож но "светците" наеднаш да 
се претворат во монструми? Меѓу-
народната заедница допрва ќе го 
пла ќа цехот за дваесет годи шната 
бал   канска авантура.
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тука секое дестабилизирање на Маке-
донија или на Косово би значело и на-
рушување на мирот во Јужна Србија, 
каде подолго време има присуство на 
екстремни вооружени групи. Српските 
безбедносни служби располагаат со 
информации дека и по најмал судир на 
Косово или во Македонија веднаш ќе 
почнат обидите за дестабилизација на 
Прешевската долина. Веројатно, ос-
новна цел на екстремните групи е да 
извршат притисок врз Србија, која не 
се согласува со независноста на Ко-
сово. АНА ги користи старите струк ту-
ри на ОВК и затоа проценките се дека 
таа нема некоја значајна моќ за изве-
дување акции како што ги најавува во 
медиумите. Нејзиното преценување 
оди само во насока на заплашување на 
регионот и на меѓународната заед ни-
ца. Јасно е дека на Албанците не им е 
во интерес започнувањето на нов воо-
ружен судир. Секој излет во таа насока 
сериозно ќе им ги разниша позициите 
на преговарачите од косовска страна 
за статусот на протекторатот.

ЗАЕДНИЧКИ НАСТАП 
ПРОТИВ АНА

Екстремистичката АНА би имала 
слаби резултати на теренот затоа што 
нема поддршка од никого. Против неа 
би се бореле македонските безбед-
носни сили, српските воени единици, 
КФОР, а не е исклучено удари да й за-
дадат и српски парамилитарни ст рук-
тури. Оттука, нејзините заложби за се-
општо балканско востание на Албан-
ците брзо ќе пропаднат, бидејќи со ед-
на координирана акција оваа струк-
тура би била елиминирана за 24 часа 
од сите балкански простори. Но, се-
како за тоа треба да се има разбирање 
и поддршка од политичко-воените 
ст руктури на меѓународната заедница. 

Изминатите години Западот, и покрај 
декларативната заложба за борба про-
тив тероризмот на овие простори, во-
деше валкани игри, поддржувајќи ги 
терористите од ОВК, ОВПМБ и ОНА со 
воени и логистички средства. Токму за-
тоа и шест години по последната воена 
епизода припадниците на УЧК не се 
докрај уништени. На меѓународната за-
едница денес тоа й се врати како буме-
ранг. Но, денес работите се малку видо-
изменети. Реален е судир меѓу КФОР и 
т.н. АНА. Македонија и Србија би дале 
целосна поддршка во обидите за дефи-
нитивно искоренување на тероризмот 
од нашиве простори. Доказ за тоа е 
успешната операција на македонските 
специјални единици во Тетовско од 
пред десеттина дена. Новите форми на 
паравоената организација на Албанците 
се свесни за последиците кои можат да 
ги претрпат доколку се решат за нов 
почеток на вооружени провокации. 
Брисел веќе не смее да има трпение, 
по веќе не смее легалните државни ст-
руктури да ги става во изедначена и 
рамноправна положба со бандите кои 
го одвраќаат регионот од европските 
перспективи. Доколку и овој пат тоа се 
случи, тогаш Европа навистина ќе ја за-
служи квалификацијата дадена од про-
фесорот Марјановиќ - ороспијата од 
Вавилон.

КАКО ДА СЕ 
ОТСТРАНИ СРПСКАТА 
ЖАНДАРМЕРИЈА ОД 

БУЈАНОВАЦ?
Иако српската Влада вложува ми ли-

јарди динари за развој на јужниот дел 
од земјата, сепак албанските лидери 
од Прешево и од Бујановац најавуваат 
немири. Прикажувањето на снимките 
со терористите на АНА покажа и дока-

жа дека Косово не е единствениот про-
блем за Србија. 

Прешевската долина е исто толку 
важно подрачје за екстре мистичките 
групи, кои сметаат дека таа природно 
им припаѓа на Албанците од Косово. 
Повторно се прави обид да се интер-
национализира албанското прашање 
од овој регион и истото да се решава 
во пакет со косовското. Зад сите нови 
инциденти во Јужна Србија стои Јонуз 
Муслиу, албански нацио на лист, пора-
нешен лидер на ОВК, кој де нес од Бу-
јановац ги предводи Албан ците во ова 
подрачје. Целата кампања која послед-
ниве седмици ја преземаат албанските 
екстремни групи во Србија и во Ма-
кедонија е резултат на пред време да-
дените ветувања на западните земји 
дека Косово ќе стане независно. Со 
акциите во Македонија сакаат да по-
кажат дека доколку протекторатот не 
стане независен, тие се способни да ги 
дестабилизираат не само Косово, туку 
и државите околу него. Што се од не-
сува до состојбите во Јужна Србија, 
таму се прават планови за отстра ну-
вање на српското воено присуство, а 
на нивно место да дојдат сили на КФОР 
од Косово. Неодамна командата на 
НАТО во Приштина ја отфрли ваквата 
препорака на албанските локални влас -
ти од Прешево, но тие не отста пу ваат 

BEZBEDNOSTBEZBEDNOST

"Нема да оставиме камен на 
камен. Ќе ги истепаме сите ако 
се спротивстават. Ќе ни биде 
жал за децата и за жените, но 
нема ниту нив да ги поштедиме. 
Ние се бориме против теро-
ристи".

Хаџи Андреј Милиќ, командант 
на "Гардата на цар Лазар"

Неодамна т.н. секретар на АНА, Гафур Адили, кој се наоѓа во 
Албанија, е приведен од страна на албанската антитерористичка 
полиција на информативен разговор. Властите добиле податоци 
дека тој е вклучен во нови дејства на Косово и во Македонија. 
Како што е познато, Адили беше обвинет за поттикнување на-
ционална омраза, но беше прогласен за невин и сите обвиненија 
на Обвинителството во Тирана беа отфрлени. Тој сè уште ги пот-
пишува политичките декларации кои се наоѓаат на Интернет 
страницата на Фронтот за национално обединување на Ал бан-
ците. Веб-страницата е регистрирана со помош на еден про-
вајдер од пацифичкиот остров Токелау, додека сајтот "Обе ди-
нување на Албанците" е регистриран во канадската провинција 
Алберта. Зошто канадската полиција не реагира на декла ра-
циите во кои стои дека АНА има дивизии на Косово и во Ма-
кедонија, сè уште останува енигма.
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рија за производство на хероин во Гњи-
лане, како и центрите за трговија со ми-
гранти и бело робје. Заработените па-
ри ги вложуваат во купување на срп-
ски те имоти и градење нови куќи, осо-
бено во Косово Поле, кое заради тоа 
ве ќе го доби името Мало Прешево. По-
ради големата миграција на Албан ци-
те од Јужна Србија на Косово се на-
рушува демографската структура. За-
тоа официјална Приштина бара од пре-
шевските политичари да го запрат исе-
лувањето, бидејќи тоа не оди во при-
лог на големоалбанската идеја. Од дру-

га страна, статистиката покажува дека 
сè повеќе Албанци се раѓаат во Врање 
што, пак, ја загрижува Србија. Целта е 
новите Албанчиња да добијат српско 
државјанство и српски документи, за 
потоа истите семејства да заминат да 
живеат на Косово. Сè ова води кон по-
четок на кампањата за интерна циона ли-
зација на етничките територијални ба ра-
ња на Балканот. Цел на албанските на-
ционалисти е етнички да го освојат и 
овој дел од Србија, со што подоцна би 
оствариле доминација над Ко ри до рот 10, 
кој ќе минува токму низ тие те ритории.

ХАШИМ ТАЧИ ГИ ВООРУЖУВА 
ВЕХАБИИТЕ ОД САНЏАК

Се поставува прашањето зошто т.н. АНА се заканува со на-
пад на северно Косово доколку српската заедница таму се 
реши на поврзување со Србија? Некои воени аналитичари во 
тоа видоа повик за интернационално поврзување на теро рис-
тите во т.н. терористичка интернационала. Имено, во Рашката 
област, попозната како Санџак, веќе подолго време дејствува 
најекстремниот облик на исламот, вехабизмот. Неговите при-
врзаници се залагаат за света војна - џихад против, како што 
ги нарекуваат, неверниците. На тој простор ги има околу 1.000, а 
од нив половината ја застапуваат тврдата струја, која е добро 
вооружена, изведува воена обука и организира воени еди ни-
ци. Имаат тимови за ликвидација и киднапирања, поврзани се 
со албанските радикални групи на Косово. Имаат тесни врски 
со тајната служба на Хашим Тачи, КШИК, која врши дотур на 
оружје во Санџак. Вехабиите од Рашката област се поврзани и 
со муџахединската единица "Абу Бекир Седик", потоа со разуз-
навачката служба на Албанија, ќелиите на Ал каида во Маке-
донија, Ирак и на Кавказ, како и со централата на вехабиите 
која се наоѓа во Сараево. Тврдото крило на оваа екстремистичка 
група се подготвува за предизвикување криза, со која по на-
силен пат би се создала "Исламска држава Санџак". Таа творба 
потоа би се припоила на унитарна Босна и Херцеговина, вед-
наш по обидите за исчезнување на Република Српска од гео по-
литичката мапа на оваа држава.

"Нестабилноста на северот 
од Македонија е иницирана од 
страна на западните земји. Со 
тоа им се порачува на властите 
во Скопје дека многу работи 
можат да им се случат доколку 
Македонија не ја признае не-
зависноста на Косово. Офи ци-
јално Скопје, според желбите 
на Западот, треба меѓу првите 
да го стори чинот на тоа при зна-
вање. Доколку престанат су ди-
рите во Македонија, ќе видите 
дека таа земја ќе биде една од 
првите три кои ќе го признаат 
Косово".

Александар Вучиќ, 
Српска радикална партија

од тој процес и по цена на нова вој на. 
Откако Нагип Арифи стана гра дона-
чалник на Бујановац, речиси сите уп-
равувачки места во Општината ги пре-
зедоа Албанците, иако во градот жи-
веат 40 проценти Срби и Роми. Тоа е 
уште еден јасен знак за затегнувањето 
на етничките тензии во овие места.

КОСОВО Е СИГУРЕН 
ПОЛИГОН ЗА 
ВАЛКАНИТЕ 

БИЗНИСИ
Албанските политичари од југот на 

Србија добиле налог од властите во 
Приштина да ја сопрат миграцијата на 
богатите албански семејства од Пре-
шево и по секоја цена тие да останат 
таму. Имено, последниве неколку го-
дини богатите Албанци од овој дел на 
Србија се селат во Гњилане, Приштина, 
Косово Поле и на други места. Таму ку-
пуваат имоти и отвораат фирми, а во 
Прешево и во Бујановац остануваат са-
мо празните домови. Тоа не се покло-
пува со големоалбанската стратегија 
на приштинските власти. Но, богатите 
Албанци од јужна Србија процениле 
дека поради присуството на српската 
жандармерија, не е сигурно таму да 
отвораат бизниси и да перат валкани 
пари. Затоа на Косово им е посигурно, 
бидејќи таму владее беззаконието. 
Швер церите и криминалците од с. Ве-
лики Трновац префрлиле цела рафи не-


