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Не е веќе тајна дека припадниците 
на паравоената терористичка 
организација АНА патролираат 

низ поширокиот регион, каде претежно 
живее албанско население. Незадо вол-
ни од односот на косовските власти по 
прашањето за независност, борците на 
оваа екстремна структура јавно ја про-
кламираат крајната цел на сè она што 
беше спроведувано последниве 20 го-
дини, а тоа е создавањето на голема 
Албанија. Водачите на самонаречената 
АНА сметаат дека преговорите за ид ни-
от статус на Косово се пропаднати, па 

Кога влијателните западни 
гласила ќе почнат да 
прогнозираат нови војни и крв на 
Балканот, тогаш постои голема 
шанса тоа навистина да се случи. 
Ако наскоро уште ги забележиме 
и камерманите на светските тв-
куќи, како ги местат стативите за 
снимање пред критичните 
населени места во регионов, сè ќе 
биде јасно. Па, нели тие 
предвреме знаат што ќе се случи? 
Знаат кој, кога и каде ќе загине, 
кој прв ќе пукне, колку парчиња 
оружје ќе се запленат, каков ќе 
биде епилогот на зелената маса... 
Знаат кој ќе победи, а кој ќе 
изгуби во битката. Балканската 
лабораторија за нови 
експерименти, по 
неколкугодишен стечај, повторно 
ќе проработи. Има нов 
"инвеститор". Тешко на оние кои 
ќе прифатат да бидат дел од тој 
воен инвестиционен циклус. А, ќе 
има и Срби, и Албанци, и 
Македонци. Кој овој пат ќе го 
извлече подебелиот крај? 
Нестрпливите за независност, кои 
не избираат средства за да дојдат 
до целта, или слабите држави, 
кои се трудат, без никакви 
средства да го зачуваат 
територијалниот интегритет и 
суверенитет? Влечењето за нос 
на Албанците, од една страна, и 
на Србите, од друга страна, вроди 
со раст на националистичкиот 
курс кај сите страни. Таа 
негативна енергија мора некако 
да се ослободи.

не преостанува ништо друго, освен со 
пушка да се истераат работите кон кра-
јот. Се најавува дека наскоро ќе почне 
појавувањето по медиумите без маски, 
со што ќе се отстранат сите сомневања 
за постоењето, односно за непостое-
њето на таа парамилитарна структура. 
"Автентичните" команданти на АНА ве-
лат дека сите оние кои досега се по-
јавиле со маски се криминалци, кои не 
й припаѓаат на таа организација. Тие 
биле обични арамии кои плашат жени и 
деца, кои крадат злато од албанските 
жени и кои го валкаат албанското име и 
името на организацијата. Доколку тоа е 
точно, тоа би значело дека појавувањето 
на маскираните терористи на косов-
ската телевизија и на снимките кои ги 
прикажа хрватската телевизија од рео-
нот на Липковското Езеро, всушност се 
обични криминалци и шверцери, кои 

На 22 ноември во близина 
на селото Првце, Општина 
Теарце, Тетовско, полицијата 
заплени 18 ракети за рачен 
ракетен фр лач со трие сет ти-
на барутни пол нења. Оруж-
јето било смес тено во два 
дрвени сандака и во четири 
вреќи од платно во бункер, 
непосредно до брегот на До-
брошка Река. Опера тив ците 
претходно имале со зна нија 
за складирање на оружје од 
страна на екстремни групи 
во овој регион.

ТЕРОРИСТИТЕ СО МАСКИ БИЛЕ ЛАЖНИ... ТЕРОРИСТИТЕ СО МАСКИ БИЛЕ ЛАЖНИ... 
НАСКОРО ЌЕ СЕ ПОЈАВЕЛА ВИСТИНСКАТА АНАНАСКОРО ЌЕ СЕ ПОЈАВЕЛА ВИСТИНСКАТА АНА
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ЗАШТИТА ОД КФОР!?ЗАШТИТА ОД КФОР!?
нимни извори, станува збор за заштита 
во облик на покривање на нивните тра-
ги, спречување на противникот да дој-
де до нив и сл. Во потрага по членови 
на АНА се пуштени руски агенти, кои 
работат во Србија и тие имаат цел да ги 
уапсат највисоките луѓе во хиерархијата 
на оваа организација. Дел од при пад-
ниците на АНА јавно кажуваат дека Ру-
сите не можат да дојдат до нив, бла го-
дарение на заштитата која ја уживаат од 
страна на КФОР и од некои западни зем-
ји. Овие информации не се докажани, 
но не се ниту демантирани од западните 
центри на моќ. Дека таму каде што има 

Историјата на создавањето на албански 
паравоено-терористички организации да-
тира од вто рата половина на XIX век, а 
официјално од заседанието на Приз рен-
ската лига во 1878 година. Тоа е зародишот 
на идеите за соз давање чисти етнички ал-
бански средини, олицетворени во квази 
творбата - голема Албанија. Првата Приз-
ренска лига ја ис фрли идејата за создавање 
албанска ар мија, која би постоела на ал-
банските ет нички простори. По форми ра-
њето на Пр вата призренска лига следува и 
созда ва њето на Пеќската лига, Косовскиот 
коми тет, Националниот фронт на Албан-
ците и др. Сите тие имаат цел да органи-
зираат по буна и секоја власт да ја дис кре-
дитираат пред меѓународната заедница, 
како не подобна да владее со албанското 
насе ле ние. Уште тогаш се настојувало да се 
добие наклоноста на светот, за да се по-
стигне целта за сецесија на тие територии 
каде што живее албанско население, кои 
потоа би се обединиле во една држава. Албан ските екс-
тремисти се обидувале преку Призренската ли га да из-
дејствуваат српските, македонските, црно гор ски те и грч-
ките територии, во моментот на распаѓањето на Осман-
лиската империја, да не им припаднат на ма тич ните 
земји, туку да й се приклучат на голема Албанија. Екс-
тремните албански движења особено се активни и во 
периодот меѓу Балканските војни и на почетокот на Вто-
рата светска војна. Во тој период од своите огништа се 
протерани стотици илјади православни. Во текот на Вто-
рата светска војна, пак, на Косово и во Македонија бес-
правно се населени повеќе од 100.000 Албанци, што зна-

чително ја наруши демографската ст рук-
тура и рамнотежа на населението. По ка-
питулацијата на фашистичка Италија, Гер-
манците иницирале основање на Втора 
призренска лига, под покровителство на 
германската военоразузнавачка служба 
Абвер. Тоа се случило на 16 септември 
1943 година. Според договорот, лигата до-
била вооружување од Германците и мо-
билизирала околу 50.000 доброволци, 
кои се бореле на страната на фашистите. 
Со одлуките на Втората призренска лига 
било поттикнато насилството над пра-
вославното население, со една единствена 
цел - создавање на голема Албанија. На 
заседанието на Третата призренска лига, 
одржано од 26 до 28 ноември 1966 година 
во Њујорк, била донесена одлука за ос-
новање на АНА (Албанска национална ар-
мија). Состанокот го организирале глав-
ните одбори на Албанците за Австрија, 
Германија, Канада, САД, Турција, Белгија и 

Франција. Нивна цел била донесување одлука за фор-
мирање албански вооружени сили, во сите региони каде 
што живеат Албанци, а со основна задача да се разбие 
СФР Југославија и да се создаде голема Албанија. Спро-
ведувањето на одлуките на Третата призренска лига кул-
минирале во 1990 година, кога официјално е формирана 
ОВК. На територијата на Србија, ОВК прв пат официјално 
се огласи во февруари 1996 година, кога ја презеде од-
говорноста за терористичките акции врз објекти на Ко-
сово, во кои беа сместени протераните Срби од Хрватска. 
Оттогаш наваму трае познатата терор-сапуница, која сè 
уште ја живееме и ја доживуваме.

ИДЕЈАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА АНА ПОТЕКНУВА ОД 1966 ГОДИНА ВО ЊУЈОРК

го злоупотребуваат името на АНА. Тоа 
значи дека тие не се опасност, бидејќи 
ја лажат јавноста со она што во реал-
носта не се. Тие не се припадници на 
АНА. Каде тогаш се крие озлогласената 
и меѓународно признатата терорис тич-
ка организација? И кои се нејзините 
борци, ако веќе ги има? Некои про цен-
ки и статистики велат дека т.н. АНА ги 
зајакнала своите редови. Во областа 
Дре ница се врши нова мобилизација, 
па во последниве месеци вкупната број-
ка на нејзини припадници достигнала 
12.000 лица. По своето политичко оп ре-
делување АНА, како и претходните кло-

нови на ОВК, е сепаратистичка орга ни-
зација, по идеолошкото е фашизоидна, 
а методот на нивното дејствување е те-
рористички.

МИРОВНИЦИТЕ 
ВО СПРЕГА СО 

ТЕРОР-ГРУПИТЕ!?
Неименувани припадници на оваа 

терористичка организација тврдат дека 
добиваат исклучителна помош од го-
лемите сили, но и од КФОР. Според ано-
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дим навистина и има нешто, говорат и 
податоците дека АНА на Косово, во 
Јужна Србија и во Западна Македонија е 
сè побројна. Зошто КФОР не го спречи 
тоа кога е единствено овластен да ги 
чува редот, мирот и стабилноста во про-
текторатот? Не е способен или навис-
тина ги помага терористите? Зарем ни ту 
еднаш во овие осум години војниците 
на Обединетите нации не сретнаа во-
оружени припадници на т.н. АНА? Из-
говорите на офицерите на КФОР во 
Приштина дека никогаш не виделе во-
оружени припадници на албанската па-
равојска се смешни, аматерски и пора-
зителни за една моќна организација, за 
каква што се декларира НАТО. Познати 
се валканите игри кои оваа бриселска 
воена структура ги правеше за време 
на косовската војна и немирите во Ма-
кедонија. Познато ни е како "миров ни-
ците" ги вооружуваа "борците за чове-
кови права". На прес- конференции ги 
нарекуваа терористи, а веднаш по сред-
бите со новинарите ги испраќаа кон-

тејнерите со оружје, како помош за нив. 
Колку и да сакаме да веруваме дека 
АНА денес не е под закрила на КФОР, 
сепак историјата некого повторно го 
наведува да размислува во таа насока. 
Можно ли е нашите декларирани при-
јатели да бидат уште поголеми при ја-
тели со нашите непријатели? Ова сè уш-
те е претпоставка и сомневање. Но, по-
требна е сеопшта акција за да се докаже 
спротивното или за да се потврдат из-
јавите на анонимните припадници на 
терористичката паравојска дека навис-
тина добиваат помош од мисијата на 
КФОР.

КОЈ ЈА ВООРУЖУВА 
АНА?

Разузнавачки кругови дошле до ин-
тересни информации, според кои, при-
падниците на терористичката АНА се 
вооружени со германски снајпери од 
марката Г22. Тука се наметнува пра ша-
њето како е можно структура составена 

од бандити да дојде до такво софис-
тицирано оружје и преку кои канали? 
Зошто на толку лесен и едноставен на-
чин се вооружува новата албанска па-
равојска и кој тоа го дозволува? Сим п-
томатични се изјавите на одредени 
команданти на т.н. АНА дека оваа па ра-
воена организација сака да има добри 
односи со меѓународната заедница. 
Можно ли е групација која се заканува 
со нова војна, која се поврзува со нај-
милитарната исламска заедница од 
Санџак, вехабиите, и која за идеологија 
го има учењето на Бин Ладен и на Ал 
каида, истовремено да негува добри 
односи со западниот дел од меѓу на род-
ната заедница? Постои ли тука не која 
спрега или станува збор само за обични 
јавни шпекулации кои имаат цел да 
внесат збунетост во целата ситуација? 
Надлежните и повиканите треба да 
дадат одговор на овие прашања. Не спо-
рен е фактот дека граничната линија 
меѓу Македонија и Србија, во делот на 
Косово, личи на швајцарско сирење и 
без никакви проблеми и тешкотии екс-

Кон крајот на октомври екс-
тремистите од АНА одржале сред-
ба меѓу општините Исток и Руд-
ник, на која испланирале напад 
врз северниот дел од Косовска 
Митровица со цел, како што велат, 
да ја срамнат со земја. Исто вре-
мено, треба да се нападнат и по-
зициите на КФОР, доколку се ста-
ват во одбрана на српското на-
селение. Албански извори со оп-
штуваат дека ветераните на ОВК 
во централно Косово ги посе ту-
ваат домовите на Албанците и им 
носат оружје и униформи. Цел е 
да се мобилизираат 80.000 воено-
способни луѓе, кои ќе се стават во 
служба на косовската независност. 
Тие би се активирале по 10 де кем-
ври, доколку уште еднаш се про-
должат преговорите меѓу Приш-
тина и Белград. Во зимскиот пе ри-
од се очекуваат бројни на сил ства 
ширум Косово и Западна Маке до-
нија.

"АНА има борци и следбеници на 
секој агол на Косово, во секоја за-
едница, село, град, дури и во Пар-
ламентот, стариот или новиот. Има-
ме поддршка од населението, од 
дијаспората, па и од политичарите. 
Подготвени сме да им се спро тив-
ставиме на сите српски сили, до кол-
ку влезат на Косово".

Гафур Адили, шеф на политичкото 
крило на АНА

КФОР ГИ БАРА ЕКСТРЕМИСТИТЕ, НО НИКАКО ДА ГИ НАЈДЕ... КФОР ГИ БАРА ЕКСТРЕМИСТИТЕ, НО НИКАКО ДА ГИ НАЈДЕ... 
ИЛИ НЕ САКАИЛИ НЕ САКА
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тремистите преминуваат на едната или 
на другата страна. Слична е состојбата 
и на административната линија меѓу Ко-
сово и Србија во Прешевската област. 
На тој начин, АНА беспрекорно функ-
ционира и дејствува како во една др-
жава. Границите не й пречат, бидејќи 
всуш ност тие и не постојат. Редовно се 
консултираат во Прешево, Тетово, Скоп-
је, Призрен, Приштина... Додека екс-
трем ните групи регионално се повр зу-
ваат, засегнатите држави со истород-
ниот проблем не ги преземаат актив-
ностите, кои би биле на ниво на над-
моќност врз екстремните групи. Ништо 
не се случува на релација Белград - 
Скоп је - Подгорица. Приштина е исклу-
чена, бидејќи тамошните власти и опо-
зицијата се поврзани со парамили тар-
ните единици, па оттука смешна би би-
ла секаква соработка со нив на тоа по-
ле. Косовските власти досега ниту ед-
наш не кажале дека областа е загрозена 
од вооружени екстремисти. Напротив, 
според нивните објаснувања, тие не 
пр етставувале ништо или, пак, според 
не кои, воопшто и не постоеле. Во ре гио-
нот недостасува консолидирано др жав-
но поврзување на полициските и на 
армиските органи, преку кое полесно 
ќе се дојде до крајната цел, елими ни-
рање на бандата.

"Македонија како соседна земја е заинтересирана за добивање 
квалитетни информации за да се подготви за евентуални можни 
изненадувања од било кој  вид, на политички план, во областа на 
надворешната политика и безбедноста. Инцидентите во Ма-
кедонија најчесто ги предизвикуваат немакедонски државјани, 
односно криминалци, бегалци од Косово кои преминуваат преку 
границата на македонска територија и во делови на Јужна Србија. 
Тој проблем има негативни последици и затоа мора да се вос-
постави регионална соработка на институционално ниво, за да се 
елиминираат тие опасности".

Бранко Црвенковски, изјава по средбата со Тадиќ

Доколку западните земји про-
должат со политиката на твр до-
главо инсистирање на неза-
висност за Косово и создавање 
унитарна Босна, тогаш Русија се-
риозно размислува да примени 
нов план за Балканот. Путин на-
стојува од Србија и од Република 
Српска да создаде свои воени 
упоришта во овој дел на Европа. 
Наводно, стратегијата е изгот-
вена и подразбира поставување 
ракетни системи од двете страни 
на Дрина. Тој потег на Москва би 
бил и одговор на планот за из-
градба на антиракетниот штит на 
Пентагон во Полска и во Чешка. 
САД веднаш го вклучиле алар-
мот. Очигледно е дека Балканот 
е новиот Берлински ѕид меѓу две-
те хемисфери.

КРИТИЧНИТЕ ТОЧКИ НА ТРОМЕЃЕТО КРИТИЧНИТЕ ТОЧКИ НА ТРОМЕЃЕТО 
МАКЕДОНИЈА-КОСОВО-СРБИЈАМАКЕДОНИЈА-КОСОВО-СРБИЈА


