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ДВОЈНА ЛУПА      

Пишува: 
Мишко ТАЛЕСКИ

ОТСКОЧНА ДАСКА ЗА ЗЕЛ  
НАЈМОЌНИ ТЕРОРИС      

ајмоќните теро рис тич  -
ки упоришта на европ-
скиот континент се на-

оѓаат во Босна, на Косово, а 
сè погласни се и пре ду пре-
дувањата на европските ек-
сперти за глобалниот теро-
ризам дека нови ќелии се 
формираат и во Македонија. 
Во анализата на НАТО-али-
јансата, која се користи како 
појдовна основа за изве сту-
вање, се наведува дека само 
на територијата на Босна и 
Херцеговина денес постојат 
девет исламистички и не кол -
ку хуманитарни организации, 
кои се поврзани со светските 
терористички мрежи. Тука се 
спомнуваат: "Elbard Bosnia" - 
или во превод "Слободна 
Бос   на", со седиште во Зеница, 
која ги обединува пора неш-
ните Муџахедини и екс тре-
мисти; потоа Вехабиите - вер-
ска организација која офи-
цијално е регистрирана во 
1995 година и финансирана 
од Судан и од Саудиска Ара-
бија, водена од Осман Га ља-
шевиќ, особено е активна во 
реонот на Велика Кладуша. 
Во една прилика тој изјавил: 
"Западот може да заборави 
на секаква закана од Истокот, 
вистинската закана доаѓа од 
зелената боја на исламот". Во 
анализата на НАТО се наве-
дува дека постојат веро дос-
тојни докази за врските на 
организацијата "Црвена ро-
за" со Хамас. Нејзините при-
падници се одговорни за не-

колку обиди за атентат врз 
истакнати босански функ ци-
онери, како Фикрет Абдиќ. 
Своите нови членови таа ги 
регрутира од Исламската 
академија во Бихаќ и од Ис-
ламската висока школа. Се 
спомнува и организацијата 
"Зетра", потоа "Патриотска 
лига", за која се вели дека на 
почетокот на војната во Бос-
на била регистрирана како 
политичка партија, а потоа 
се трансформирала во ек с-
тремна организација. Инте-
ресна е организацијата "Од 3 
до 9", име кое асоцира на 
претворањето на хрис ти јан-
скиот симбол на Светото 
тројство во девет симболи 
на исламот. На списокот на 
организации во Босна, кои 
се поврзани со тероризмот, е 
и "Активната исламска мла-
дина", чиј шеф е Аднан Пезо 
од Зеница. Оваа организација 
има свои ограноци во сите 
поголеми места во Босна, а 
освен Илиџа го има и вер-
скиот објект чиј ста решина е 
Сеад Абдурахман Калабис, 
познат под военото име Абу 
Садид. Во анализата на Се-
верноатлантскиот сојуз, на 
лис тата на барани орга ни за-
ции е и "Муслиманскиот мла-
дински сојуз", подмладок на 
екстремните исламски орга-
низации "Млади мус ли мани" 
и "Фатих", кои ги не гуваат 
традициите на муџа хе дин-
ската единица "Ел Фа тих". 
Како седиште на оваа гру-
пација се наведува опш ти-
ната Стариград во Сараево. 
Се наведува и "Хамас Турабе", 
есктремна исламистичка гру-
па која дејствува во Горажде; 
потоа "Исламски војници", 
паравоена формација сос та-

вена од домашни екстре-
мисти која дејствува на под-
рачјето на Какањ. Карак те-
ристична е групата "Фара о-
ни", паравоена формација ос-
нована во септември 1996 
година и таа дејствува во 
специјализирани тројки и 
петорки. Следува "Ориќевата 
група", која сè до средината 
на 2001 година ја водел вое-
ниот командант на босан-
ската армија во Сребреница, 
Насер Ориќ. Натаму се на ве-
дуваат групите "Црни лебе-
ди" и "Шеве", за кои се вели 
дека се создадени по иран-
скиот модел на тајната ра зуз-
навачка служба. 

Хуманитарните орга низа-
ции кои се посочуваат во 
анализата на НАТО и за кои 
постои сомневање дека има-
ат врски со тероризмот се: 
"Нахала", "Фонд за препород 
на Исламот", "Humman Appel 
International", "Ал Харамани", 
"TWRA" и др. Според про цен-
ките на израелската служба 
за безбедност, оваа теро рис-
тичка оска и мрежа на Бал-
канот, која се протега од 
Босна преку Македонија до 
Бугарија, како дел од гло-
балната исламска теро рис-
тичка мрежа, денес брои 
околу 6.000 терористи. 

БОСАНСКИ 
ДРЖАВЈАНСТВА

Од 1992 година наваму, во 
Босна и Херцеговина им се 
издава државјанство на лу-
ѓето од исламските земји. 
Операцијата се реализира 
пре ку полицијата, Минис-
терството за надворешни 
работи, правосудството, кан-
то налните и општинските ад-

министрации. Издавањето на 
документите го раководел 
помошникот на босанската 
разузнавачка служба АИД 
(Агенција за инфор ми ра ње и 
документација), Ирфан Ље-
ваковиќ. Во 2000 година би-
ла покрената кривична при-
јава против Бајра Чилиќ, ви-
сок полициски функцио нер 
на Општина Стариград во 
Сараево, поради неза кон-
ско издавање лични до ку-
менти на странски др жав-
јани. Наместо кривично да 
биде гонет, еден шефовите 
на АИД, го поставил Чилиќ 
на висока полициска дол-
жност во друга сараевска 
општина. Новиот в.д. се кре-
тар на МВР на БиХ, Мирсада 
Бегановиќ, на 28 декември 
1995 година со свој потпис 
им издала 103 државјанства 

Развојот на Ал Каида датира од 1979 година, кога Советите ја нападнале 
исламската територија во Авганистан, по што во арапските земји, но и 
во Америка се регрутирани бранителите на муслиманскиот свет.

Н
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 ЕНАТА  БОЈА  НА  ИСЛАМОТ
     ТИЧКИ УПОРИШТА

на лица со азиско-афричко 
потекло. Федералниот ми-
нис тер за полиција, Мухамед 
Бежиќ, исто така, е дел од 
групата која им издавала др-
жавјанства на странски исла-
мисти. На листата на ли цата 
кои примиле др жавјанства 
на Босна и Херцеговина се 
наоѓаат следниве терористи: 
Карим Саид Атмани (еден од 
најбараните терористи на 
ГИА - сега во рацете на фран-
цуската полиција); Ме херез 
Аудони (поранешен при пад-
ник на единицата "Ел Му-
џахеди" и еден од блиските 
соработници на Осама бин 
Ладен - уапсен е во Турција 
со босански пасош); Мухамед 
Зухар Хандала (главен орга-
низатор за поставување ав-
томобил-бомби во Мостар во 
1997 година).

ОД АВГАНИСТАН ДО 
АЛБАНИЈА

Припадниците на Ал Каи-
да, организацијата на нај ба-
раниот терорист на светот 
Осама бин Ладен, веќе со го-
дини се присутни на Бал ка-
нот. Во последно време дури 
и на Американците им појде 
од рака да ги фатат или да ги 
ликвидираат лидерите на те-
рористичката мрежа. "Ал 
Каи  да за теророт е она што е 
мафијата за злосторствата", 
своевремено рече аме ри-
канскиот претседател Џорџ 

Буш, на што аналитичарите 
додаваат: "додека мафијата 
има хиерархиска структура, 
Ал Каида е мрежа од не по-
врзани Муџахедини, слабо 
здружение на Алаховите бор-
ци со иста идеологија, а со 
различни цели". 

Развојот на Ал Каида да ти-
ра од 1979 година, кога Со-
ветите ја нападнале ислам-
ската територија во Авга-
нистан, по што во арапските 
земји, но и во Америка биле 
регрутирани бранителите на 
муслиманскиот свет. Три го-
дини подоцна, во 1982 и во 
1992 година во Ал Каида 
имало околу 35.000 ради кал-
ни муслимани од 43 земји, а 
нивната цел била џихад - 
војна за Алах, насочена про-
тив прозападно ориен ти ра-
ните влади. Во април 1994 
година Бин Ладен прес то-
јувал во Тирана, како член на 
судската делегација, а на по-
кана од албанските тајни 
служби. Иако лично не се 
сретнал со претседателот Са-
ли Бериша, Бин Ладен й ве-
тил голема финансиска по-
мош на Владата на Албанија, 
која во 1992 година била 
примена во Организацијата 
на исламската конференција. 
Како што тврдат западните 
известувачки служби, во Ал-
банија Бин Ладен основал 
повеќе свои установи, како 
што е Арапско - исламската 
банка во Тирана, во која 

терористите имале свои 
сметки или организацијата 
"Ал Харамен", која според 
истите извори, на Балканот 
воено обучувала повеќе 
стотини албански муслимани 
и била главна организација 
за Бинладеновата теро рис-
тичка експанзија во Југоис-
точна Европа. Од средината 
на деведесеттите години на 
минатиот век, Албанија била 
сигурно засолниште за ис-
лам ските екстремисти. Не-
мирите во 1997 година во 
оваа земја и проценките 
дека тогаш од државното 
депо биле украдени околу 
милион пушки и илјадници 
патни исправи, донекаде се 
дело на Ал Каида. Пора-
нешниот шеф на албанската 
тајна служба Фатос Клоси 
тврди дека тие пасоши со 
лажни имиња им биле по-
делени на припадниците на 
организацијата на Бин Ладен 
за престој на Балканот, но и 
во Западна Европа. Според 
податоците на југо сло вен-
ските известувачи, во април 
1998 година во Албанија се 
наоѓале 500 муџахедини, при  -
падници на силите на Бин 
Ладен и дека Албанија е ко-
ристена како отскочна дас-
ка за испраќање на ис лам-
ските терористи на Ко сово, 
во редовите на "Осло бо ди-
телната војска на Ко сово". 
На страната на босан ските 
муслимани во Граѓа нската 

војна учествувале од 600 до 
4.000 доброволци од ислам-
ските земји, а меѓу "бал    -
канските" Арапи имало и 
многу ветерани од ав га ни-
станските војни. 

Според бугарските медиу-
ми, од Бос на се управува со 
европската мрежа на Ал 
Каида, а тие претпоставки ги 
потврдуваат извори на из-
раелската тајна служба, кои 
наведуваат дека 6.000 борци 
во БиХ се под готвени да го 
следат Бин Ладен, доколку 
САД ги на падне нивните 
полигони. На опасноста од 
претворање на делови од 
Балканот, особено на Косово 
во терористички центар на 
Европа, преду преди и шефот 
на руската дипломатија Игор 
Иванов. Уште пред три го ди-
ни тој изјави дека "со отво-
рениот тероризам и сепа ра-
тизам на Албанците, Косово 
станува најзначаен теро рис-
тички и злос тор нич ки центар 
во Ев ропа". Пора нешниот 
шеф на КГБ Леонид Влади-
мировиќ Шебрашин беше 
уште поја сен на Кон фе-
ренцијата за безбедност во 
Берлин, кога рече дека 
"Европа би можела да биде 
вовлечена во судир, во кој 
Осама бин Ладен и Тали бан-
ците ќе им помагаат на Ал-
банците и на косовските Ал-
банци во напорите за соз-
давање на големо ал бан ско 
царство од исламски вид". 


