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Димитрије Рогозин специјални представника Русије у НАТО изјавио је 22. фебруара ове
године: “Има сазнања да је тако масовна жеља појединих земаља да признају
независност Косова у вези с тим што су лобистичке услуге појединих политичара плаћене
прљавим новцем наркомафије. Не искључујем могућност да већ ускоро можемо постати
сведоци великих скандала везаних за раскринкавање веза појединих међу таквим
лобистима са наркокартелима смештеним на територији Косова.
” У вези с овом
изјавом постоји озбиљна сумња да је Џон Мекејн, кандидат Републиканаца за
председника САД, преко везе са Албанско-америчком грађанском лигом корумпиран
новцем албанске мафије.

МЕКЕЈН ЛОБИРАН ЈОШ КРАЈЕМ ДЕВЕДЕСЕТИХ

Оно што је сасвим евидентно, односно без сваке сумње, јесте да је Мекејн прималац
новца Албанско-америчке грађанске лиге. То је широј јавности постало видљиво у време
номинације за Председника САД 2000. године. Наиме у америчким медијима (AP
Foto/Stefan Savoia
) је објављена фотографија на којој пише да Мек Кејн прича на "про-Косовском,
про-Мекејн скупу” преко пута свог хотела у Њујорку, у петак ујутру, 11. фебруара
2000.године. Мекејн је у Њујорк дошао на један дан да присуствује скупу за прикупљање
финансија и да разговара са новинарима пре него што се врати у Јужну Каролину у
петак увече а на слици је у друштву са оснивачем Албанско-америчке грађанске лиге
Џозефом Диогардијем.

Одмах након што је шиптарски сепаратистичко-терористички врх у координацији са
својим Западним савезницима прогласио „независност Косова“, Џон Мекејн, кандидат
Републиканаца за председника САД је изјавио: „ Декларација о независности није само
за Косово, него и за цео Балкан, крупан корак из деведесетих у 21. век. Пред народ
Косова је светла будућност, а САД и остатка међународне заједнице могу му брзим
признавањем независности само помоћи да учврсти своје тековине
“. Мекејна је за ову изјаву Албанско-америчка грађанска лига богато даровала. Наиме,
22. јануара у хотелу Сент Риџис на Менхетну, Албанско-америчка грађанска лига је
организовала пријем за Мекјена и при том је према речима „велико Албанског“
екстремисте, Диогардија, оснивача Албанско-америчке грађанске лиге, прикупљено
милион долара као донација председничкој кампањи овог републиканског сенатора из
Аризоне.
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Колико је за Мекејна овај пријем од 22. јануара у хотелу Сент Риџис на Менхетну у
организацији Албанско-америчке грађанске лиге био значајан, најбоље говори податак
да је прекинуо на један дан своју кампању на Флориди како би дошао на овај скуп, иако
је Флорида одувек одлучујућа код Републиканаца за номинацију за председника САД.
Сасвим је сигурно да се Мекејн на овај корак одлучио зато што је његовој нискобуџетној
кампањи био потребан прилив донација које би је погурале. Озбиљни, аутентични
амерички донатори још увек нису били спремни да дају своје донације због превеликог
ризика о чему је писао и Тимес 3. фебруара у тексту „Џон Мекејн „Франкештајн старији
од планете“.

СВЕ ЗАСЛУГЕ ЗА АЛБАНСКУ СТВАР

Суочен с таквом ситуацијом као и чињеницом да му се кампања летос умало није
распала, Мекејн је радо прихватио донацију Албанско-америчке грађанске лиге. Према
речима оснива ча Албанско-америчке грађанске лиге, Диогардија, Мекејн је за Албанце
урадио много. „Још од 1998. кад смо имали проблеме са Милошевићем, Мекејн је радио
све што смо од њега тражили у корист албанског народа, укључујући и наоружавање
ОВК. Ми смо амерички Албанци и треба нам вођа који ће ојачати ову земљу... Ми морамо
да подржимо Џона Мекејна, јер је он урадио све што смо тражили за Косово, од подршке
Ослободилачкој војсци Косова до подршке независности Косова
. Он је
пре две године у говору у Бриселу рекао да је независност једино решење
.“ изјавио је окупљеним новинарима на скупу хотелу Сент Риџис на Менхетну, Диогарди.

Међу оним што је урадио ваља поменути: предлог Реозолуције којим се од тадашњег
председника САД, Клинтона захтева копнена офанзива на Србију 1999. године што се
мо же видети и на сајту СНН-а, залагање за пуштање теориста ОВК из српских затвора
који су под притиском САД и пуштени 2000. године, кампања за придобијање Јеврејске
заједнице у САД кроз предлог Сенатске резолуције у којем се похваљују Албанци за
„спасавање свих Јевреја који су живели у Албанији или су тамо потражили уточиште
током нацистичког холокауста“.... Због свих тих заслуга Албанско-америчка грађанска
лига, која уопште и не крије своје аспирације да створи „Велику Албанију“ прекрајајући
границе Србије, Македоније, Црне Горе и Грчке, осим новца доделила је Мекејну и
„Балканску награду за мир”.

Ипак, најзначајније ствари за Албанско-америчку грађанска лигу, Мекјен је урадио и
ради као Председавајући борда директора Међународног републиканског института – I
RI
http://www.iri.org/board.asp
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који делује под окриљем Националне задужбине за демократију
(NED)
http://www.vidovdan.org/article1132.html
.
IRI
- Међународни републикански институт је широј српској јавности постао познат после
октобра 2000. године, након што су наши медији пренели писање страних о томе како је
ова организација основала, обучавала и финансирала ОТПОР. Данас, под диригентском
палицом Мекејна, основни задатак Међународног републиканског института у оквиру
NED
система је обука одабраних политичких група техникама „ненасилне акције“ развијених
на институ Алберт Ајнштајн
http://www.aeinstein.org/
и финансирање тих група као и сондирање терена путем испитивања и анализа јавног
мњења. Тако прикупљеним подацима обликују се поруке у предизборној кампањи,
стратегија вођења кампање, процена за стварање добитних предизборних коалиција,
итд. С делом истраживања
IRI
на састанцима затворенима за јавност, упознаје „одабране политичаре“. Селективне
резултате својих истраживања
IRI
доставља и тзв. независним медијима који их онда објављују најчешће не спомињући
наручитеља истраживања. И све ово се ради у оквиру „ обезбеђивање изборног успеха“
„одабраним политичарима“ а обезбеђује се и легитимише путем “демократске помоћи”.

ЛОБИРАН НОВЦЕМ АЛБАНСКЕ МАФИЈЕ?

Сумње да Мекејн од Албанско-америчке грађанске лиге прима и новац мафијашког
порекла поткрепљују и чињенице из америчке штампе. Едвард Зер из листа Washington
Weekly
је
својевремено анализирајући каква је личност Мекејн писао: “
Мек Кејн је шутнуо своју прву жену након што је постала инвалид у саобраћајној несрећи.
Иако је ова жена неуморно радила на томе да он буде ослобођен из заробљеништва, он
није оклевао да је изда са другом женом када је затекао обогаљену по повратку кући.
Заправо, Мекејн је стекао приличну репутацију као женскарош. Овог пута је био одлучан
да то уради како треба. Посто није имао сопственог богатства, стекао га је путем своје
друге женидбе
...“ Ово недвосмислено указује да се ради о човеку који је спреман да уради било шта да
би дошао до богатства и поло жаја. При том изгледа да не бира средства. Зер га је у
поменутом чланку повезао и са мафијом. „
Човек који жели да буде председник САД не мо же да се дружи са познатим
криминалцима
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“ каже Зер наводе'и чланак од 17.јануара 1995. из листа Аризона Републик: “
Око 300 гостију се појавило у суботу увече да прослави 90-ти рођендан Џозефа 'џ о
Банане' Бонана, пензионисаног шефа њујорске криминалне фамилије Бонано. Џон
Мекејн, републиканац из Аризоне и гувернер Фајф Симингтон су послали своје поздраве
путем телеграма."

Да се у џепове Мекејна кроз вешто маскиране и прикривене донације слива прљави
новац албанске мафије поткрепљује и истра живање Бен Воркса, вијетнамског
ветерана, политичког аналитичара и коментатора за CBS радиа и Fox вести, који се
бавио темом НАТО агресије на СРЈ и закључио да су Албанци у основи купили овај рат
против Србије комбинацијом новца од дроге и легалних и незаконитих прилога за
кампању.

ЗАШТО АЛБАНСКО-АМЕРИЧКА ЛИГА НИЈЕ ПРОГЛАШЕНА ЕКСТРЕМИСТИЧКОМ
ОРГАНИЗАЦИЈОМ?

Али то није крај. Диогарди и њему слични желе “Велику Албанију” и неће се смирити док
то не постигну. То се може видети и на њиховом сајту. Посетиоци web сајта AACL се
суочавају са мапом овог Албанског царства, која, како је то рекао Даг Банду са Като
Института у свом сведочењу испред Конгреса, илуструје "агенду која одузима дах," која
укључује "Албанију, Косово, западну Македонију (заједно са њеном престоницом,
Скопљем), југоисточну Црну Гору (заједно са њеном престоницом, Подгорицом), северну
Грчку и јужну Србију (северно од КиМ).

„Несрећа је да је лоше вођена европска политика, претерано и неправедно под утицајем
Русије и Грчке почетком двадесетог века, за резултат имала одвајање албанске нације,
тако да више од половине Албанаца на Балкану живи ван државе Албаније у
непријатељским словенским режимима, нарошито Србији и Македонији “ каже
Диогарди. Београд, Подгорица, Скопље и Атина су за Диогардија непријатељи!

Овакве и сличне изјаве, документи који се могу наћи на њиховом сајту и само деловање
дефинишу Албанско-америчку грађанску лигу као екстремистичку. Проблем је у томе
што САД неку организацију дефинишу екстремистичком или терористичком сходно
виђењу да ли је тај екстремизам или тероризам уперен према САД. Тако ни Осама Бин
Ладен и његова Ал Каида нису сматрани терористима све док се нису окренули против
САД. Захваљујући таквом ставу САД, Албанско-америчка грађанска лига може
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несметано да делује у овој земљи, пропагира идеју “Велике Албаније”, врши
индоктринацију младих Албанаца др жављана САД и лобирање америчких политичара.
Једна таква екестремистичка организација с обзиром на њене претензије - стварање
„Велике Албаније“ прекрајањем граница Србије, Македоније, Грчке и Црне Горе може да
направи велики проблем америчком народу. Зато је боље да САД преиспитају свој однос
према Албанско-америчкј грађанској лиги данас, да не би ризиковали своје војнике сутра
на Балкану.

АЛБАНСКО – АМЕРИЧКА ГРАЂАНСКА ЛИГА ХОЋЕ НОВИ РАТ НА БАЛКАНУ

Једна таква организација за коју постоји основана сумња да се њен фонд добрим делом
пуни из мафијашких послова албанских криминалаца, донатор је Мекејнове кампање.
Зато би јако добро било да Мекејн као велики "реформистички" кандидат
Републиканаца за Председника САД и човек који јавно осуђује утицај "специјалних
интереса" и моћ новца у политици, тачно ка ж е колико је новца “велико албански” лоби
бацио у његовом правцу - и са којим ефектом? Од свих лобиста у Вашингтону,
"специјални интереси" које престављају лобисти страних сила су ти који се сматрају
највећом претњом интегритету председника.

Која цена за амерички народ мо же да буде ако Мекејн постане Председник САД и
почене да отплађује свој дуг Албанско-америчкој грађанској лиги? С обзиром на циљеве
ове екстремистичке организације то ће сасвим извесно значити још један Балкански рат
у коме се САД и НАТО користе као мач и штит, потпуно комадање остатака Југославије
и Грчке како би пројект „Велике Албаније“ био окончан.

С обзиром на опасност да будући Председник САД мо же да буде увучен у игру
остварењеа интерса једна екстремне организације каква је Албанско-америчка
грађанска лига кроз нове сукобе на Балкану, овај текст је отворни позив америчким
медијима да се позабаве везама Мекејн-Албанско-америчка грађанска лига али ФБИ јер
постоји основана сумња да је лобирање добрим делом плаћено новцем албанске мафије.
Једино тако, притисак јавности и деловање орагана задужених за борбу против
организованог криминала могу спречити оно што ће се десити ако Мекјен постане
Председник САД – нови крвави сукоби на Балкану у циљу реализације пројекта Велике
Албаније.

ЗА КРАЈ
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Овај текст је и позив свим Србима у САД који располажу подацима о екстремном
деловању Албанско-америчке грађанске лиге, везама великоалбанских лобиста,
албанске мафије и политичара да их достављају медијима, Владама ораганима земаља у
којима живе као и држави Србији у циљу борбе против албански терориста и
сепаратиста. Овај се позив односи на све Србе ма где у свету живели али и на
држављане других земља који верују и победу права и правде.

Све то итекако може бити одбране Косова и Метохије мирним ненасилним средствима.
Право и истина су на страни Србије али та истина може да буде у служби правде само
ако кроз медије буде презентована! Истина је увек била на нашој страни, нажалост до
сада нисмо успели да је на прави начин презентујемо свету. Ово је тренутак да то
учинимо на прави начин. Зато будите и ви ти који ће бранити Косово и Метохију, право и
правду ма где у свету живели!
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