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ОСАМА СО НОВ
БЕСТСЕЛЕР

Се покажа дека Ал Каида не е единствена 
организација, туку структура составена од 
бројни мали ќелии, чии припадници се рег-

рутирани во исламските земји под покро ви тел-
ство на Ал Каида, но и во кампови во западните 
земји. Главната компонента на активностите на 
глобалната терористичка мрежа е степенот на 

ав тономија и независност, кој го имаат тие ќелии и раз-
граноци. По примањето на инструкциите од централното 
раководство, секоја ќелија е доволно независна да може 
да донесува свои одлуки и да извршува свои активности. 
Што се однесува до идеологијата, Ал Каида од почеток 
стави до знаење дека нејзините активности се само во 
насока на одбрана од западниот хегемонизам и притисок 
врз муслиманскиот свет. Оттука, приврзаниците на Бин 
Ладен сметаат дека единствениот начин да се одбранат 
од тоа е џихадот и ранувањето на светските метрополи 
пре ку цивилни жртви. Ал Каида смета дека Западот треба 
да се нападне таму каде што најмногу го боли, во главните 
градови, а не само по трупите кои ги распослал по азис-
ките земји. За многумина мрежата на Бин Ладен е уто пис-
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ка организација, слична на раниот период на комунизмот од 
ХХ век. Таа проповеда и ја идеализира идеологијата на ис-
лам ската заедница од VII век. Ал Каида ја прифати тезата де ка 
со инфилтрирањето странски елементи во исламскиот свет, 
е извршена негова корупција. Мрежата смета дека сите пос-
то ечки влади во арапскиот и во муслиманскиот свет се ма-
рио  нетски поставени од Западот и дека тие влади треба да 
се отстранат за да се прочисти исламот, а единствениот на-
чин тоа да се направи е западните штитеници да се натераат 
да ги напуштат исламските земји. 

ТЕРОРИСТИЧКА ИДЕОЛОГИЈА

Ал Каида има своја дефиниција на исламскот свет во која 
ја вклучува секоја територија која во одреден историски пе-
риод била под контрола на исламските држави. Од тој агол 
интересни се нападите на железничката станица во Мадрид. 
Според идеологијата на терористите, Шпанија е дел од мус-
лиманскиот свет, како и добар дел од Балканот, всушност сè 
до Австрија. Ал Каида не претставува истородна опасност за 
САД и за Европа. Целите се различни. Нападите врз Америка 
и врз американските сили и интереси се приоритет во деј нос-
та. Целта е Американците да се повлечат, вклучувајќи и при-
тисок врз сојузничките земји. По нападите врз Мадрид и се-
га врз Лондон, терористите сакаат да му покажат на светот 
дека тие се тука и дека не се ослабени како што некој сака да 
ги прикаже. 

Што се однесува до Балканот, Ал Каида не е заинте реси-
рана за уривање на постоечките режими, туку сака тие земји 
да ги користи само како транспортна рута за оружје, нарко-
тици и да се воспостави т.н. сива зона, каде таа организација 
непречено ќе може да работи. Владите во Скопје, Тирана или 
во Софија би биле мета на Ал Каида во оној момент кога 
безбедносните органи ќе почнат да апсат или да ликви дира-
ат членови на терористичките ќелии. Водачите на Ал Каида 
сметаат дека Балканот им нуди две предности. Прво, во тој 
регион се распоредени американски сили и тие се премногу 
ранливи, и второ, тоа е транзиционо подрачје кон Европа и 
другите делови на светот. Сè повеќе извештаи покажуваат 
дека најголемата светска терористичка мрежа отвора сè по-
голем број кампови за обука на Балканот, спроведувајќи рег-
рутни активности на млади исламски борци и од нашиве 
простори. Тоа е стратешката позиција на нашиот Полуостров 
за Ал Каида. Полуостровот е мошне привлечен за органи за-
цијата поради тоа што не е дел од Персискиот Залив и што 
нејзините припадници, регрутирани на овие подрачја, ет-
нич ки и по изгледот премногу се разликуваат од стереотипите 
на Алаховите борци. Мрежата се обидува да се прилагоди 
во различни региони и настојува да ги искористи слабостите 
на тие места. Буквално се менуваат како камелеони. Европа 
и САД веќе се сконцентрирани на тоа да ги откријат етнич-
ките стереотипи на борците на џихадот а, пак, тие се обиду-
ваат да се прикријат. Ал Каида денес трага по нови регрути 
во Европа, кои нема да бидат Арапи, нема да бидат со бради, 
со жезла и со чалми. Ним им требаат џихадисти со европски 
изглед, синокоси, германски или шведски облик на физио но-
мија. Балканот е идеална локација за промена на стерео ти-
пите на мрежата. Тој е првата фаза од новата маскарада. Инс-
ти ту циите на Балканот се релативно слаби, корупцијата е 
мошне изразена. Сè тоа овозможува да се пуштат длабоки 
корени на овие простори. Прв и основен проблем е без бед-
носта на границите. На Балканот тие се нарекуваат швај цар-
ско сирење. Тоа е идеална можност борците на џихадот да 
прават што сакаат. Членовите на терористичките групи и 
елементите на организираниот криминал ги користат тран-
зитните патишта низ Западен Балкан за пренос на оружје и 
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Балканот е идеална локација за промена на сте рео ти-
пите на мрежата на Ал Каида. Тој е првата фаза од но ва-
та маскарада. Институциите на Балканот се релативно 
слаби, корупцијата е мошне изразена. Сè тоа овозмо жу-
ва да се пуштат длабоки корени на овие простори. Прв 
и основен проблем е безбедноста на границите. На Бал-
канот тие се нарекуваат швајцарско сирење. Тоа е иде ал   -
на можност борците на џихадот да прават што сакаат. 
Членовите на терористичките групи и елементите на ор-
ганизираниот криминал ги користат транзитните па тиш-
та низ Западен Балкан за пренос на оружје и дрога, без 
никој да им застане на патот. Кога соодветната влада ќе 
го стори тоа, веднаш се покренува прашањето за кр ше-
њето на човековите права.

 ПОЛУОСТРОВОТ - ШВАЈЦАРСКО СИРЕЊЕ ЗА ТЕРОРИСТИТЕ!

дрога, без никој да им застане на патот. Кога соодветната 
влада ќе го стори тоа, веднаш се покренува прашањето за 
кр шењето на човековите права.  Вниманието на дипло мат-
ската јавност треба да се насочи кон слабите држави во ре-
гионот. Тие се потенцијални мети на мрежата и плодно тло 
не само за организираниот криминал, туку и за ширење на 
оружјето за масовно уништување. Според оценката на аме-
ри  канските експертски тимови, Косово претставува најсла-
биот ентитет на Полуостровот, иако сè уште е во рацете на 
меѓународната заедница. Косово е веќе базна област на Ал 
Каида, како и место за обука. За Босна и Херцеговина да не 
зборуваме. Географски гледано, Косово е атрактивна лока-
ција, се наоѓа на границата на ЕУ која се шири. Ако теро рис-
тите успеат да ја искористат слабоста на косовското опш тес т-
во, ќе се создадат канали кои ќе водат до срцето на Европа. 
Тоа би требало да ги за гри-
жи и Европејците и Амери-
канците. Балканот е отс-
коч на штица за ислам ски-
те терористи во нивниот 
поход во Европа, кој има 
за цел создавање нов ка-
лифат. Веројатно Балканот 
е предговор на големиот 
роман, кој почнаа да го пи-
шуваат актерите во гло-
балната битка против и за 
тероризмот. Европа заед-
но со Америка нашироко 
ги отвори вратите за на в-
легувањето на грозо мор-
ниот начин на војување. 

ОД ПАКИСТАН ДО 
БОСНА

Ал Каида, пред сè, е ор-
ганизација која ја користи 
секоја можност и не деј-
ству ва исклучително на 
под рачјата со силно аме-
риканско присуство. Нас-
тојува да дејствува и во 
релативно мирни зони ка-
ко, на пример, случајот со 
Лондон од минатата сед-
ми ца. "Ал Каида за теро-
рот е она што е мафијата 
за злосторствата", ќе рече 
своевремено американ ски-
от претседател Џорџ Буш, 
додавајќи дека "додека ма-
фијата има хиерархиска 
струк тура, Ал Каида е мрежа од неповрзани Муџахедини, 
слабо здружение на Алаховите борци со иста идеологија, а 
со различни цели". 

Бин Ладен во Албанија има основано повеќе свои уста-
нови, како што е Арапско - исламската банка во Тирана, во 
ко ја терористите имале свои сметки или организацијата Ал 
Харамен, која на Балканот воено обучувала повеќе стотини 
албански муслимани и била главна организација за Бин ла-
деновата терористичка експанзија во Југоисточна Европа. 
Поранешниот шеф на албанската тајна служба Фатос Клоси 
тврди дека пасоши со лажни имиња им биле поделени на 
припадниците на организацијата на Бин Ладен за престој на 
Балканот, но и во Западна Европа. Во април 1998 година во 
Албанија се наоѓале 500 Муџахедини, припадници на силите 

на Бин Ладен и дека Албанија се користела како отскочна 
шти ца за испраќање на исламските терористи на Косово, во 
редовите на Ослободителната војска на Косово. На страната 
на босанските муслимани во граѓанската војна учествувале 
од 600 до 4.000 доброволци од исламските земји, а меѓу т.н. 
балкански Арапи имало и многу ветерани од авганистанските 
војни. Од Босна се управувало со европската мрежа на Ал 
Каи да, а тие претпоставки ги потврдуваат извори на изра ел-
ската тајна служба, кои наведуваат дека 6.000 борци во БиХ 
се подготвени да го следат Бин Ладен. Мадридските напади 
потврдија дека логистиката била во Босна. Што ќе покаже 
лондонскиот случај рано е да се предвиди. Терористите се 
обучени за бомбашки напади, атентати и други терористички 
акции, а за извршување на планираните активности на теро-
ристите не им се потребни големи финансиски средства, ту-

ку само детаљни и пре циз-
ни планови. Не е ништо но-
во ако се каже дека во ло-
горите на Ал Каида во Ав-
ганистан се обучувани те-
рористи од Босна и од Ко-
сово. Американски разуз-
навачи, но и новинари, рас-
полагаат со документи за 
те рористите од 21 земја, 
вклучувајќи ги и Босна и 
Херцеговина и Косово. Спо-
ред тие документи, сите те-
рористи кои ја завршиле 
обуката се вратени назад 
во своите земји за да ги че-
каат наредбите за на пади 
против сојузничките сили. 
Разузнавачите имаат и при-
мероци од пристапници 
на Ал Каида од април 2002 
година, која ја потпишал 
ко совскиот Албанец Да мир 
Бајрами. Во образ ложе ние-
то тој напишал дека има 
воено искуство како при-
падник на т.н. Ослобо ди-
телната војска на Косово 
во борбите против срп ски-
те и американските сили. 
"Препорачувам самоу бис т-
вени акции против за бав-
ните паркови како што е 
Дизниленд", напишал Бај-
рами. Во еден од при рач-
ни ците за обука кои се про-
најдени во логорите на Ал 

Каида, Осама бин Ладен наведува дека неговата органи за ци ја 
меѓу останатите го поддржува "џихадот на војниците" од 
Босна, Турција, Чеченија, Индонезија, Ирак, Јордан, Либан и 
други земји. Терористите на Ал Каида се обучувани за кон-
венционални вооружени операции, употреба на биолошко, 
хемиско и нуклеарно оружје и за правење експлозивни нап-
рави. Една од контроверзните и опасни работи се метите за 
огнено оружје, кои се користени за обука на деца во едно ос-
новно училиште. Во последниве три години се најдени по-
веќе прирачници во кои се наведени целите во западните 
зем ји, како што се мостовите, зградите, амбасадите, учи лиш-
тата и забавните паркови. Во еден од прирачниците се наоѓа 
анализа на ефектите на нападите со атомски бомби. Ин те ре-
сен е фактот дека прирачниците се отпечатени во САД.


