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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ПОЛАРИЗАЦИЈА МЕЃУ      

Заканите од тероризмот 
повеќе не претставуваат 
ноќна мора само за од-

редени нации како, на при-
мер, за Американците, Ан-
гличаните, Шпанците или за 
Евреите, кои поради пове-
ќегодишните искуства се со-
живеаја со опасноста, туку 
тој прераснува во сериозен 
проблем со кој во наредните 
децении ќе се соочува цел 
свет. Нема ниту еден дел од 
планетава, кој не е зафатен 
од глобалниот тероризам, а 
уште повеќе им го загорчува 
животот на илјадници оби-
чни и невини граѓани, би-
дејќи на политичарите им се 
измолкна од рацете демонот 
кој тие го создадоа. Затоа по 
сидата и птичјиот грип тој 
претставува најголема ениг-
ма, бидејќи радикалните ек-
стремистички групации ги 
споија во еден лонец ре ли-

Методите и суровоста кои ги користат новите ли-
дери на глобалниот тероризам сè повеќе го 
подвојуваат светот на развиениот Запад и бо   -
гатиот арапски свет со нафта. 

Тоа се два различни света, кои се наоѓаат на кр-
стосница од развојниот пат. На едната ст ра-
на се наоѓа семафорот на западно европ ски-
те сојузници, кој е расипан поради вна треш-
ната криза, која го зафати општеството и гра-
ѓанската демократија, а од друга е ара бис-
киот-бермудски триаголник (Сау дис ка Ара-
бија, Ирак и Иран), кој се соочува со пре ди з-
викот - дали да се потклекне под ис лам ски от 
радикализам или да се поддржи ли бе рал на-
та филозофија на капиталот, кој ги цр пи пос-
ледните извори на црното злато.

гијата, економските и по ли-
тичките фактори. Нема тр ај-
на формула за успех или вак-
цина за решавање на оваа 
болест. Тероризмот дем нее 
од секоја волчја дупка, како 
ѓаволот кој го обзема свет ски-
от геостратешки по ре док.

ЖАРИШТЕ

Станува збор за орга ни-
зиран и моќен непријател, 
кој ги искористи придо бив-
ките на Студената војна, а 
својата енергија ја насочи во 
"крив правец", црпејќи свежа 
сила  од сиромашните сло е-
ви на населението, кое жи-
вее во својот маѓепсан, за-
творен племенски религиски 
круг и стана жариште за ре-
грутирање нови "светски ка-
микази". Тој див и, пред сè, 
контролиран свет овозможи 
тероризмот да прерасне во 

најголем проблем на поче-
токот на XXI век. Сите воени 
и политички аналитичари сме  -
таат дека со методите и 
суровоста која ја користат 
новите лидери на глобалниот 

тероризам се прават големи 
разлики и подвоености меѓу 
развиениот Запад и богатиот 
арапски свет со нафта. Овие 
два различни света се на о-
ѓаат на крстосница од својот 

Хронологија на дел од најголемите терористички акции 
во светот. Само не се набројани терористичките напади во 
Ирак, по прогласувањето завршница на нападите врз таа 
држава од страна на коалиционите сили.

5.9. 1972 - Минхен, Германија. Палестински терористи од 
"Црн септември" убиле израелски спортисти за време на 
Олимписките игри. 

10.1975 - Лондон, Велика Британија. Во лондонското ме-
тро од експлозија на бомба загинало едно лице, а 20 биле 
ранети. 

8.1. 1977 - Москва, Русија. Во московското метро од бомба 
загинале седуммина, а биле ранети 37 лица. Една година по-
доцна биле уапсени тројца Ерменци, осудени на смрт. 

4.1983 - Бејрут, Либан. Камион-бомба влетал во зградата 
на американската Амбасада во Либан, при тоа убивајќи 63 ли-
ца, меѓу кои 16 Американци. 

10.1983 - Бејрут, Либан. Самоубијци активирале експлозив. 
Загинале 241 американски војник и 58 француски падо-
бранци. 

9.1984 - Бејрут, Либан. Била уништена зградата каде Аме-
риканците подготвувале нова амбасада. Убиени 11 лица. 

4.1986 - Берлин, Германија. Бомба експлодирала во дис-
котека, главно, посетувана од американски војници. Заги на-
ле двајца, а повредени 200 лица. 

12.1988 - Локерби, Шкотска. 27 лица загинале по експло-
дирањето на патнички авион на американската компанија 
Пан-ам. 

9.1989 - Нигер. Француски патнички авион експлодирал 
над Сахара. Загинале 171 лице. 

26.2.1993 - Њујорк, САД. Автомобил-бомба експлодирал; во 
подземните гаражи на Светскиот трговски центар. Шестмина 
загинале, а 1.024 биле повредени. 

1993/1994 - Каиро, Египет. Радикални исламисти извршиле 
серија напади врз странски туристи. 

19.3.1994 - Баку, Азербејџан. Бомба експлодирала во ме-
трото - 12 загинати, 60 ранети. 

3.7.1994 - Баку, Азербејџан. Експлозија во еден од тунелите 
на метрото - 7 загинати, 30 ранети. 

20.3.1995 - Токио, Јапонија. Во токиското метро бил фрлен 
отровен гас - сарин. Умреле 13 лица и биле затруени 5.000. 
Од говорноста ја презела сектата "Врховна вистина на Аум". 

19.4.1994 - Оклахома Сити, САД. Камион-бомба експло-
дирал пред трговска зграда - 168 загинати. 

25.7.1995 - Париз, Франција. Бомба експлодирала во па-
риското метро - 4 загинати и 60 ранети. 

ЕГИПЕТСКОТО ЛЕТУВАЛИШТЕ ШАРМ ЕЛ ШЕИК СТАНА ГРОБНИЦА ЕГИПЕТСКОТО ЛЕТУВАЛИШТЕ ШАРМ ЕЛ ШЕИК СТАНА ГРОБНИЦА 
ЗА СТРАНСКИТЕ ТУРИСТИЗА СТРАНСКИТЕ ТУРИСТИ

ВО ИРАК ТЕРОРИСТИЧКИТЕ НАПАДИ СЕ СЕКОЈДНЕВИЕВО ИРАК ТЕРОРИСТИЧКИТЕ НАПАДИ СЕ СЕКОЈДНЕВИЕ
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       ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ

"КАМИКАЗИТЕ" НА 
ГЛОБАЛНИОТ ТЕРОРИЗАМ

развоен пат. На едната ст-
рана се наоѓа семафорот на 
западноевропските со јуз ни-
ци, кој е расипан поради 
внатрешната криза, која го 
зафати општеството и гра-
ѓанската демократија, а од 
друга е арабискиот-бер муд-
ски триаголник (Саудиска 
Арабија, Ирак и Иран), кој се 
соочува со предизвикот - да-
ли да се потклекне под ис-
ламскиот радикализам или 

да се поддржи либералната 
филозофија на капиталот, кој 
ги црпи последните извори 
на црното злато.

Во тој вител мора да се 
бараат главните причини за 
зголемување на интензитетот 
на  светскиот тероризам. Она 
што по 11 септември 2001 го-
дина се случува само е по-
следица на акумулираната 
негативна енергија, која нај-
де плодно тло во арапскиот 

свет и во неговиот близок 
регион. Таму се кове врелото 
железо, кое е инертно на 
преземените мерки од За па-
дот. Тероризмот не може да 
се уништи со воена ма ши-
нерија и со драконски по ли-
тички мерки. Тоа го по кажа 
примерот со Ирак, каде по 
соборувањето на Садам Ху-
сеин на пиедесталот се из-
дигна Абу Мусаб ал За р ка ви, 
кој според одредени ин фор-

мации се крие во Се ве рен 
Ирак, кој е надвор од кон-
тролата на сојузниците и на 
Владата од Багдат, а се наоѓа 
под силно влијание на Кур ди-
те. Овој следбеник на ли де-
рот на Ал Каида, Осама бин 
Ладен кој пребега во длабока 
илегала по собо ру вањето на 
талибанскиот ре жим во Ав-
ганистан, стана пр едводник 
на новата ера на тероризмот. 
Тој од губитник стана мухаме-

7. 10. 1995 - Париз, Франција. Осум бомбашки напади за 
кои одговорност презеле алжирски радикални исламисти. 
Загинале 7 лица и повредени 160. 

7.8.1995 - Коломбо, Шри Ланка. Припадник на Тамилските 
тигри активирал бомба во владината зграда во Коломбо. За-
гинале 20 лица. 

21.8.1995  - Ерусалим, Израел. Експлозија во туристички ав-
тобус. Загинати 5 лица и повеќе од 100 ранети. 

19.11.1995 - Исламабад, Пакистан. Атентатор со камион-
бом ба ја нападнал египетската Амбасада во Исламабад. За-
гинати 15 лица. 

1992/1996 - 60.000 лица загинале во терористички акции 
во арапските држави. 

Од 1 до 11 месец 1996 година, се извршени 1.809 терори-
стички напади во кои загинале 7.000 лица. Најмногу теро рис-
тички акции биле извршени во Азија - 603. Следуваат Блиски 
Исток - 426, Северна и Јужна Америка - 281, Западна Европа - 
245, Африка - 174, Русија и Источна Европа - 80. 

2.2.1996 - Лондон, Велика Британија. ИРА подметнала екс-
плозив во станбена зграда. Загинале 2 лица. 

15.6.1996 - Манчестер, Велика Британија. Кола-бомба екс-
плодирала во трговски центар за време на Европско пр вен-
ство во фудбал. Ранети 200 лица. Одговорноста ја презела ИРА. 

25.6.1996 - Дахран, Саудиска Арабија. Автомобил-бомба 
екслодирал. Загинале 19 и повредени околу 400 американски 
војници во воена база на САД. 

7. 1996 - Атланта, САД. Експлозија во парк за време на кон-
церт. Еден мртов, повеќе од 100 повредени. 

1998 - Напади врз амбасадите на САД во Дар ес Салам, Тан-
занија и Најроби, Кенија. Многу жртви. 

19.3.1999 - Бомбашки напад на централниот пазар во Вла-
дикавказ, Русија - убиени 70 лица и ранети повеќе од 100. 

9.9.1999 - Москва, Русија. Уништен деветкатен станбен бл-
ок. Загинати 84 лица. 

13.9.1999 - Москва, Русија. Осумкатница уништена од екс-
плозија. Од 120 регистрирани станари спасени само де вет-
мина. 

16.9.1999 - Волгодоњск, Русија. Уништен станбен блок, за-
гинати најмалку 6 и повредени 28. 

8.8.2000 - Москва, Русија. Напад во московското метро - 
мртви 7 и повредени 64. 

5.2.2001 - Москва, Русија. Експлозија на една од најго-
лемите московски метро-станици "Белорускаја" - 9 загинати. 

3. 2001 - Три бомбашки напади во Јужна Русија. загинале 
повеќе од 30 лица и околу 100 повредени. 

4.4.2001 - Според податоци на Стејт департмент во 1999 го-
дина во светот биле извршени 392 меѓународни теро рис-
тички напади, од кои 169 биле насочени кон американски 
објекти. 

1.6.2001 - Тел Авив, Израел. Загинале 21 лице, десетици ра-
нети од терорист-камиказа кој експлодирал меѓу толпа 
млади пред една дискотека во градот. 

10.8.2001 - Ангола. Напад врз патничко-товарен воз. Одго-
ворноста ја презела УНИТА, која тврди дека возот бил воен. 
Загинале 152 и 150 ранети. 

11.9.2001 - Њујорк, Вашингтон, САД. Атентати со кидна пи-
рани авиони кои ги урнаа двете кули од СТЦ во Њујорк и дел 
од зградата на Пентагон во Вашингтон. Загинале 3.170 од кои 
2.937 во Њујорк и 189 во Вашингтон. Во Пенсилванија за-
гинале 44 патници од авион на Американ ерлајнс. 

11.4.2002 - Остров Џерба, Тунис. Напад врз синагога - за-
гинале 21. 

14.6.2002 - Остров Бали, Индонезија. Експлозии во дис-
котека и во центарот на главниот град - 202 убиени. 

23.10.2002 - Москва, Русија. Вооружена група од 50 Че-
ченци го зазела театарот во Москва и држела околу 800 за-
ложници. Тие биле совладани од руските служби за безбед-
ност и 50 од нив биле убиени. Подоцна умиреле 129 лица, нај-
многу од употребата на гас на специјалните служби. 

16.5.2003 - Казабланка, Мароко. Повеќемина атентатори 
самоубијци извршиле 5 напади врз еврејски центар, хотел, 
белгиски конзулат и шпански ресторан. Загинати 41 од кои 
13 терористи. 

5.8.2003 - Џакарта, Индонезија. Автомобил-бомба експло-
дирал во хотел Мариот. Загинати 14 и 148 ранети. 

15.11.2003 - Истанбул, Турција. Во две експлозии во бли-
зина на синагогите Бет Израел и Неве Шалом загинале 20 и 
257 ранети. 

20.11.2003 - Истанбул, Турција. Во напад врз британскиот 
конзулат и пред банката на ХСБЦ загинале 30 и 390 пов ре-
дени. 

11.3.2004 - Мадрид, Шпанија. Серија експлозии на 4 же-
лезнички станици. Загинати 190 и повредни 1.430. 

1.9.2004 - Русија, Беслан, Северна Осетија за време на 
првиот ден од школската година терористичка група од 30 
лица зема за заложници околу 1.200 деца и возрасни. По 
крвавата разврска на кризата загинале 329 лица од кои 171 
дете. Не се идентификувани телата на 83 загинати од кои 57 
деца. Медицинска помош добиле 727 лица, меѓу кои и 338 
деца.
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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ПОЛАРИЗАЦИЈА МЕЃУ ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ

даниците на западната ци ви-
лизација, со што сеат страв 
низ нивните редови, а ис-
товремено го уриваат со јуз-
ништвото на западниот свет, 
кој за нив е непријател и не е 
добредојден на нивна те ри-
торија. Петто, нивните след-
беници не можат да би дат 
препознати ниту во Ма дрид, 
ниту во Париз, Лондон, Рим 
или во друг запад но ев роп-
ски град, бидејќи одамна се 
граѓани на нивните др жави, 
а всушност зад нивната чо-
вечка маска се кријат ѕве ро-
ви на Алкаидовата маши не-
рија, која во меѓувреме се 
спои со другите теро рис-
тички организации и се срд-
но ја помагаат нивната "света 
војна". Но, сè зависи од под-
дршката која ја црпат од 
Ирак и од начинот на одне-
сување на ангажираните со-
јузнички сили во вави лон-
ската пустина, кои поставија 
свој режим, а кој притоа не е 
моќен да ги наметне демо-
кратските принципи инста-
лирани со стотици години на 
Западот. И шесто, сметаме 
дека ова е најважен и пре-
суден момент за развојот на 
човечката цивилизација, би-
дејќи ако проблемот не се 
реши тогаш глобалниот те-
роризам сè повеќе ќе за гла-
вува. Имено, како се одви-
ваат настаните сè се под ве-
дува под поимот судир меѓу 
цивилизациите, судир меѓу 
христијаните и мусли маните, 
кој всушност и ни ко гаш не 
згаснал низ вековите. Тој 
тлее од времето на Крс то-
носните војни за светиот гр-
ал на Исус Христос. Оттаму 
овој проблем има вонвре-
менска димензија, која уште 
повеќе ги усложнува ра бо-
тите за искоренување и уни-
штување на причините за по-
јавата на ваквите форми на 
екстремен тероризам, по ра-
ди кој страда невино ци вил-
но население.

ПОЛАРИЗАЦИЈА

Несреќата на кипарскиот 
цивилен авион, во кој за ги-
наа 115 патници и 6 чле нови 
на екипажот, не може со 
сигурност да влезе во рам-
ката на глобалниот те ро ри-
зам. Но, таквите еле мен ти 
секогаш фрлаат сомне вање, 
бидејќи дел од метата на те-
роризмот се авионите, потоа 

туристичките меки за стран-
ските гости, како и тран с-
портните системи. По теро-
ристичките напади во Ку ша-
даси во Турција, Шарм ел 
Шеик во Египет, како и гро-
зоморните сцени во Лондон, 
европската и светската јав-
ност е на нозе. Владите на за-
падноевропските држави ги 
затвораат границите за гра-
ѓаните, кои потекнуваат од 
Арабискиот Полуостров и од 
другите кризни региони. Ис-
товремено тие ги проте ру-
ваат екстремните исламски 
свештеници, кои ги под др-
жуваат терористичките на-
пади врз цивилното на се-
ление во Европа. Во тој кон-
текст се стега обрачот, се ор-
ганизираат, односно се зд ру-
жуваат разузнавачките сл-
ужби, со цел да ги уапсат или 
ликвидираат лицата, кои им 
се наклонети на Ал Каида 
или слични терористички ор-
ганизации. Во светот повеќе 

дански маче ник, кој сè по-
веќе некон тро лирано ре гру-
тира сили во кризниот ре ги-
он. Негова ба за станаа Суни-
тите во Ирак, потоа има мно-
губројни сл едбеници во Сау-
диска Ара бија, а не по ма ла 
помош до бива и од Сири ја, 
од Јордан и сè погласно се 
шушка дека помошта доаѓа и 
од Иран, каде се закоравува 
идео ло гијата на починатиот 
ајатолах Хомеини. 

За западноевропскиот св-
ет сè поголем проблем прет-
ставуваат инкорпорираните 
радикални исламисти, кои го 
пронајдоа рецептот за по-
стојано крвавење на Старата 
дама - Европа. Имено, теро-
ристите самоубијци се нај-
голема закана за западниот 
начин на живеење и за фи-
лозофијата, која упорно му 
се продаваше на исламскиот 
свет во ХХ век. Токму тој про-
машен модел не успеа да про -
функционира и да се при ме-
ни во мухамеданството. Са-
мо Турција и Саудиска Ара-
бија му се приклонија на 
профитерскиот дух, но тоа го 
сторија благодарение на св-
етските тенденции - шире-
њето на ЕУ кон Истокот, како 
и со помош на сојузништвото 
со турската армија и со по-
чинатиот саудиски крал Фа-
тах. Што ќе се случува по не-
говата смрт никој не може да 
прогнозира, освен дека те-

роризмот не е уништен во 
овие држави. Тој е притаен и 
го чека својот момент, кога 
повторно како Феникс ќе се 
издигне од пепелта и ќе ја 
отвори својат челуст за да ја 
лапне западната цивили за ци-
ја, која се дави во живиот пе-
сок, кој сама го создаде.

ФАКТОРИ

Концептот на лидерите на 
светскиот тероризам е "пр-
ост како грав". Прво, тие се 
инсталирани низ цел свет. 
Второ, база им претставува 
исламскиот свет кој е за ко-
пан во својот религиски ров 
и не мрднува од закора ве-
ните догми на Коранот, кој 
погрешно го препрочитуваат. 
Трето, природни сојузници 
пронаоѓа и во елементите и 
во остатоците на соборените 
режими како што се, на при-
мер, Садамовиот и тали бан-
скиот режим. Четврто, имаат 
силна финансиска поддршка 
од арапскиот свет од каде 
што пристигнуваат богатите 
приливи пари, кои се до-
биени од продажбата на цр-
ното злато, а кое патем ги 
обе дини западните со јуз ни-
ци и нафтените компании, но 
и ги скара поради пре диз-
виците кои ги поставија те-
рористите. Тие сурово ги уби-
ваат или обезглавуваат по-

ќе нема мир, туку специјална 
војна и терористички на па-
ди, кои ќе ги загрозуваат си-
те региони, дури оние земји 
од Далечниот Исток и оние 
кои географски гра витираат 
на Андите во Јужна Америка. 
Но, најстрашно е што поч-
нува и глобалната пола ри-
зација на културните и ре-
лигиските светови. На една 
страна ќе биде запад ната де-
мократска цивили зација, а 
на другата ислам скиот свет. 
Тој круг одвреме навреме ќе 
го дополнуваат интересите 
на жолтата раса, која се наоѓа 
во фаза на брза економска и 
општествена експанзија. Ис-
товремено не каков баланс 
ќе прави цр ниот континент 
Африка, кој се дави во море 
проблеми - болести, сиро маш-
тија, пле менски војни итн.

НАЈБАРАНИОТ  ТЕРОРИСТИЧКИ ЛИДЕР ОСАМА БИН ЛАДЕН НАЈБАРАНИОТ  ТЕРОРИСТИЧКИ ЛИДЕР ОСАМА БИН ЛАДЕН 
ОДАМНА Е ВО ДЛАБОКА ИЛЕГАЛАОДАМНА Е ВО ДЛАБОКА ИЛЕГАЛА


