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ДВОЈНА ЛУПА      

Пишува: 
Мишко ТАЛЕСКИ

ЕКСТРЕМИЗАМ  СОЗДАДЕН  З  
СВЕТОТ И ГЛОБАЛ    

ДЕНЕС ГЛОБАЛНАТА МРЕЖА НА ИСЛАМСКИТЕ ЕКСТРЕМИСТИ СЕ 
ПРОТЕГА ОД КИНА ПРЕКУ УЗБЕКИСТАН, ИРАН, ТУРЦИЈА И БОСНА, 
ДО ГЕРМАНИЈА И САД. ТАА ПРЕТСТАВУВА ГЛАВНА ОПАСНОСТ ЗА ЗА-
ПАД НИОТ СВЕТ. СО ЦЕЛАТА МРЕЖА КОМАНДУВА ОСАМА БИН 
ЛАДЕН, КОЈ ВЕРУВА ДЕКА Е ЕДИНСТВЕНО СПОСОБЕН ДА ИМ СЕ 
СПРОТИВСТАВИ НА НЕИСЛАМСКИТЕ ЗЕМЈИ И ДЕКА МОЖЕ СВЕТОТ 
ДА ГО ПОДЕЛИ  НА ЗАПАД И НА НОВ ИСТОК. ВО ОВАА ХАОТИЧНА 
СОСТОЈБА ГЛАВНА ЗАДАЧА И УЛОГА ИМААТ И ЕКСТРЕМИСТИТЕ ОД 
БАЛКАНОТ.

олго време Западот ги 
прикриваше до ка зи-
те дека најмрачните 
те ро  ристички сце на-

рија се планирале токму на 
тери торијата на поранешна 
Ју      го славија, а дел од екс трем-
ните групи и активно учес-
твувале во војните во Босна 
и на Ко сово. Дури по 11 сеп-
тември 2001 година свет ски-
те сили се вклучија во бор ба-
та против глобалниот теро-
ризам, кој се пак веќе беше 
активен подолг период и 
пред овие слу чу вања. Негова 
цел било да се воспостави 
глобална ислам ска држава, а 
според некои сознанија таа 
требало да се нарекува Умму. 
Досега никој не дал об јас ну-
вање што значи овој термин. 
Аме ри кан ските служби дош-
ле до соз нанија според кои 
ини ци ја торите на нападите 

Американските служби дошле до сознанија според кои иницијаторите на 
нападите врз Америка биле истите оние кои ја воделе војната во Босна 
и Херцеговина. 

Една година пред нападот во Истанбул, Исламскиот совет за Северна 
Америка, на својата веб-страница објавил дека најголемите не при-
јатели на исламот се Евреите, крстоносците (мислејќи на христијаните ), 
Русите и Србите. Заклучок е дека станува збор за судир на ци ви ли-
зации, при што на едната страна се светските сили, а на другата се 
исламските фундаменталисти.

има и босанско др жав јанство 
добиено преку ам ба садата 
на оваа држава во Виена, 
потоа Абделкадер Мокхтари, 
претставник на Ал Каида во 
Босна, познат по прекарот 
Осама бин Ладен помладиот, 
шеикот Омер Аб дел Рахман, 
обвинет за бом башкиот на-
пад на Светскиот трговски 
центар во Њујорк во 1993 
година, Мохамед Хајдар За м-
мар и Бенсајах Белкач уапсен 
во Босна во октомври 2001 
година. Сите наведени лица 
се спомнати во посебен из-
вештај на американскиот Кон    -
грес, а поради нив Босна ни-
когаш не била казнета.

УЛОГАТА НА ТЕХЕРАН 

Во осумдесеттите и во де-
ведесеттите години од мина-
тиот век иранската власт и 
тур ските радикални групи ак-
тивно работеле на Балканот и 
во Азија во најмалку две на-
соки. Првата насока било кре-
ирање на зелената тран свер-

рани ќелии на Ал Каида. 
Мула Омар и Бин Ладен се 
основачи на тие мрежи на 
Балканот и во Азија. Во 
последно време иранската 
држава давала го лем при-
донес во ширењето на Ал 

ската обука им останал ве-
рен на идеите на иранскиот 
аја толах Хомеини. Неговата 
вер ност била наградена со 
тоа што го поставиле за шеф 
на врските со странските 
Муџа хедини. Турските над-
лежни ор  гани ја утврдиле 
врската меѓу осомничените 
за теро ристичките напади во 
Ис тан бул и глобалната теро-
рис тич ка мрежа. Една година 
пред нападот во Истанбул, 
Ислам скиот совет за Северна 
Аме рика, на својата веб-
страница објавил дека нај-
големите не пријатели на 
исламот се Ев реите, крс то-
носците (мис лејќи на хрис-
тијаните), Русите и Србите. 

врз Аме рика биле истите 
оние кои ја воделе војната 
во Босна и Хер це го вина. 
ЦИА располага со по датоци 
за петмина исламисти кои ја 
нападнале Америка, а пред 
тоа престојувале во Бос на. 
Тоа се Осама бин Ладен, кој 

зала на Балканот, а втората 
уште една т.н. зелена тран-
свер зала на подрачјето на 
Централна Азија, која би ги 
опфаќала Казахстан, Кир гис-
тан, Узбекистан, Таџикистан 
и кинеската област Ксин Јанг. 
Во овие земји биле фор ми-

Каида. Режимот во Те хе ран 
ослободил од затвор не кол-
ку клучни имиња, кои од 
страна на Западот се обвинети 
за иницирање и за извр шу ва-
ње на нападите од 2001 го-
дина. Иран е познат како 
еден од главните финансиери 
и пок   ровители на теро рис-
тич ките акции ширум светот, 
па и на Балканот. Добро е 
познато дека Техеран ис-
пратил во Босна своја еди-
ница на Ре пуб ликанската гар-
да, а нивната тајна служба 
Вевак ги обу чу вала бо сан-
ските муслимани и ја фор-
мирала босанската тајна 
служба - АИД. Еден од во-
дачите на иранската тајна 
служба во Босна е Џемал 
Мердан, кој по воено-вер-

Според тоа, зак лу чок е дека 
станува збор за судир на ци-
вилизации, при што на ед-
ната страна се свет ските си-
ли, а на другата се ис лам ски те 
фун дамен та лис ти. 

ЦЕНТРАЛНО-АЗИСКИ 
УПОРИШТА

Во февруари 2003 година 
киргистанската разузнавачка 
служба идентификувала пос-
тоење на транснационална 
цен      трално-азиска исламска 
екстремна група. Таа била ос-
нована две години претходно, 
под покровителство на Бин 
Ладен. На агентите основен 
извор за информации за 
оваа организација им бил 
Шерали Акботојев, еден од 

Д
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  А  СУДИР  НА  ЦИВИЛИЗАЦИИ
  НИОТ ТЕРОРИЗАМ

ИСЛАМСКИТЕ ФУНДАМЕНТАЛИСТИ СЕБЕСИ СЕ ГЛЕДААТ КАКО 
ЧУВАРИ НА МОРАЛОТ И СПАСИТЕЛИ НА ОПШТЕСТВОТО, А ДЕЛ ОД 
НИВ И НА ЦЕЛИОТ СВЕТ. ТИЕ САКААТ ДА СПРОВЕДАТ ОБНОВА И 
ВРАЌАЊЕ НА РЕДОТ И НА ЗАКОНИТЕ КОИ АЛАХ ИМ ГИ ОДРЕДИЛ НА 
ЛУЃЕТО. РАДИКАЛНИТЕ ИСЛАМСКИ ДВИЖЕЊА СМЕТААТ ДЕКА НЕ 
МОЖЕ ДА СЕ ПОПРАВИ СВЕТОТ КОЈ Е УРЕДЕН НА ОСНОВИТЕ НА 
КАПИТАЛИСТИЧКИОТ ЛИБЕРАЛИЗАМ. КАКО ТАКОВ ТОЈ МОРА ДА СЕ 
УНИШТИ И ДА СЕ УРЕДИ ВО РАМКИТЕ НА БОЖЈАТА ВОЛЈА. 
ТЕРОРИСТИЧКОТО НАСИЛСТВО СЕ ОПРАВДУВА СО ПОТРЕБАТА ОД 
ЕФИКАСЕН ОТПОР КОН ЗАПАДОТ, КОЈ ГО ЗАГРОЗУВА АРАПСКИОТ 
СВЕТ. ОСАМА БИН ЛАДЕН ВЕРУВА ДЕКА ИМА СИЛИ ДА ГИ ОБЕДИНИ 
ИСЛАМИСТИТЕ И ДА СОЗДАДЕ СВОЈ СВЕТ, КОЈ ПОСТОЈАНО ЌЕ МУ СЕ 
СПРОТИВСТАВУВА НА ЗАПАДНИОТ СО КРАЈНА ЦЕЛ ДА ГО ПОКОРИ. 
ПОТОА ТРЕБА ДА СЕ СОЗДАДЕ ЕДИНСТВЕНА ИСЛАМСКА ДРЖАВА 
НА СИТЕ КОНТИНЕНТИ. ВО ПРВ ПЛАН, ТАА ДРЖАВА ТРЕБА ДА ГИ 
ОПФАЌА ЗЕМЈИТЕ СО ДОМИНАНТНО МУСЛИМАНСКО НАСЕЛЕНИЕ, 
А ПОТОА И ПРЕОСТАНАТИОТ СВЕТ.

ра ко вод ните луѓе на Уз бе-
кистанското исламистичко 
движење. Тој бил уапсен во 
август 2002 го дина и осуден 
на 25 години затвор. На со-
слушувањето Ак ботојев приз-
нал дека Бин Ла ден и Мула 
Омар ја основале оваа ор-
ганизација со цел "да ја ос-
лободат Централна Азија од 
неверниците". Во Таџи кис-
тан, пак, главна екстремна 
организација е Обединетата 
опозиција на Таџикистан. Со 
своето дејствување таа ја пре-
дизвика долгогодишната гра-
ѓан  ска војна во земјата. Неј-
зин водач е Саид Абдула Ну-
ри. Тој ги контролира теро-
ристичките кампови на гра-
ницата со Узбекистан од каде 
што биле напаѓани вла ди-
ните сили на оваа соседна 
земја. Во една прилика ави-
јацијата на Узбекистан униш-
тила цело село, кое било упо-
риште на бунтовниците. Клуч-
ните бази на Обе динетата 
опозиција на Таџикистан се 
наоѓаат во до лината Кар те-
гин, која се про тега од се-
верот до југот по средината 
на земјата. До ли ната е цен-
тарот на судирите меѓу ло-

калните банди, кои се борат 
за контрола на пазарот со 
наркотици. Во текот на ав-
густ 2000 година биле из вр-
шени повеќе напади на вла-
дините трупи во Киргистан и 
во Узбекистан. Цел било да 
се создаде исламска држава 
ба зирана на радикалниот 
фун   даментализам. Во најго ле-
миот кинески регион Ксин-
јанг жи веат повеќе од 45 раз-
лични етнички групи. Во пос-
ледните неколку години та-
му расте екстремното ислам-
ско дви же ње, кое сака оваа 
провинција да ја оддели од 
Кина и да ја припои кон една 
област во Казахстан, еден ре-
гион во Кир    гистан и делови 
од до ли ната во Узбекистан. 
Оваа за ед ничка територија 
би требало да претставува 
една државна целина, која 
би се нарекувала Ујгуристан, 
бидејќи нај голе миот дел од 
населението би го сочи ну-
вале т.н. Ујгури. Ина ку, базите 
на исламските екс тремисти 
од Кина се наоѓаат во пла-
нините на соседен Ка захстан. 
Лидер на орга ни за цијата Ос-
ло бодителен фронт на Исто-
чен Туркестан е Ју суф бег 
Мух лиси, попознат како Ага. 
Овие кинески исламисти деј-
ствуваат како босанските Му-
џахедини, бидејќи орга ни зи-
раат кампови за тренинг и за 
регрутирање на млади ли ца 
за своите терористички ак-
тивности. Се проценува де-
ка денес во Кина има по веќе 
од 90 бази на овој ос ло-
бодителен фронт, во кои се 
обучуваат терористи. Овој 
фронт сора ботува со ло кал-

ните и со ре гионалните орга-
низации во Централна Азија. 
Движењето на ујгурските се-
паратисти САД го ставија на 
листата на терористички ор-
ганизации.

ВАЛКАНИ РАБОТИ

Алија Изетбеговиќ директ-
но учествувал во прикри ва-
њето и во реструктуирањето 
на мрежата на Ал Каида и на 

Муџахедините на Балканот. 
По Дејтонскиот договор од 
1995 година е договорено 
екс тремните групи да ја 
напуштат Босна, но тоа не 
било лесно поради спрегата 
која нај ви со ките функ цио-
нери во Сара ево ја имале со 
мрежата на исламските екс-
тремисти во Иран. Исла мис-
тите во Босна имале обука и 
практика во борбата против 
христијаните и оттаму за ми-
нувале за Ру сија, Ирак, Ав-
ганистан, Паки с тан, Турција 

и САД. Според пишувањата 
на хрватскиот неделник "Гло-
бус", синот на Алија Изет-
беговиќ, Бакир, лич  но при-
суствувал на орга ни зираното 
испраќање на све тиот борец 
Абу Машалија на боиштата 
во Чеченија. Меѓу тоа, пос-
тојат индиции дека со помош 
на босанските мус ли мани 
Машалија го променил иден-
титетот и дека под лажно 
име живее некаде на те ри-

торијата на Босна и Херце го-
вина. До денес сè уште ос та-
нува нејасно зошто главниот 
обвинител на Хашкиот три бу-
нал Карла дел Понте не по-
диг на обвинение против 
Изет  беговиќ и покрај мно гу-
број ните собрани докази за 
вал каните работи на екс прет-
се дателот. Денес се присутни 
само сомневањата дека Али-
ја Изетбеговиќ имал сил на 
заш тита од исламските земји 
и од муслиманското лоби во 
за падните држави. 

    
    


