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КОМЕНТАР

Глобалната мрежа на 
исламските екстремисти денес 
ги опфаќа просторите од Кина, 

преку Узбекистан, Иран, 
Турција, Босна, до Германија и 

САД. Таа мрежа претставува 
главна опасност за западниот 
свет. Целта на Муџахедините е 

да се создаде единствена 
исламска држава во светот. 

Активна улога во ширењето на 
балканскиот радикализам 
имаат и иранската власт и 

турските фундаменталистички 
групи, кои во осумдесеттите и 

во деведесеттите години 
активно работеа на овие 

простори и во Азија.
Денешните радикални 

муслимани се иритирани од 
фактот што своевремено 

Западот активно ги 
поддржуваше авторитативните 

режими во арапските земји, а 
сега наеднаш сака да ги 

соборува.

АРАПСКИОТ ИСТОК ПРОТИВ 
"КРСТОНОСЦИТЕ"

Соединетите Американски Држави 
се исправени пред нов предизвик. 
Американските служби дошле до 

сериозни и веродостојни сознанија де-
ка исламистите од западните земји под-
готвуваат нови напади на американска 
територија и дека во светот се создава 
големо антиамериканско движење, кое 
има цел да го скрши светското владение 
на Америка. Глобалната мрежа на ис лам-
ските екстремисти денес ги опфаќа прос -
торите од Кина, преку Узбекистан, Иран, 
Турција, Босна, до Германија и САД. Таа 
мрежа претставува главна опасност за 
западниот свет. Со целата структура ко-
мандува Осама бин Ладен, кој за себе 
верува дека е единствениот способен 
кој може да им се спротивстави на Аме-

риканците и дека може светот да го по-
дели на Запад и на нов Исток. Службите 
во Вашингтон имаат сознанија дека важ-
на алка за реализација на тој план имаат 
исламистите од Балканот. Целта на Му-
џахедините е да се создаде единствена 
исламска држава во светот. ЦИА веќе 
има добиено сознанија дека луѓето и ор-
ганизациите, кои ги инспирираа и ги ра-
ководеа нападите врз САД во 2001 го-
дина, се истите оние кои ја сносат од-
говорноста за граѓанската војна во Бос-
на. ЦИА има податоци за петмина ис ла-
мисти кои ја нападнаа Америка, а кои 
претходно биле во Босна. Тоа се Осама 
бин Ладен, кој доби босански пасош во 
Амбасадата на Босна во Виена, вториот 
е Абделкадер Мокхтари, претставник на 

Ал Каида во Босна, познат 
по прекарот Осама по мла-
диот, потоа шеикот Абдел 
Рах  ман, обвинет за бом баш-
киот напад на Светскиот тр-

говски центар во 1993 година, следува 
Мохамед Хајдер Замар, човекот кој го 
регрутираше клучниот терорист Мо ха-
мед Атау во мрежата на Ал Каида и пет-
тиот е Бенсавах Белкач, кој е уапсен во 
Босна во октомври 2001 година. Сите 
овие лица се спомнати во посебниот 
извештај на американскиот Конгрес, но 
Босна никогаш не е казнета поради доз-
волата која им ја издавала за да бидат 
активни на нејзина територија. 

Денес овие прашања Америка не ги 
поставува јавно, бидејќи би дошла во по-
зиција да ја открие својата улога во под-
дршката и во вооружувањето на исла-
мистите во Босна и Херцеговина во пос-
ледната деценија од минатиот век. Но, не 
се само тие во прашање. Активна улога во 
ширењето на балканскиот радикализам 
имаат и иранската власт и турските фун-
даменталистички групи, кои во осум де-
сеттите и во деведесеттите години ак тив-
но работеа на овие простори и во Азија. 

ДВЕ НАСОКИ - ЗЕЛЕНИ 
ТРАНСВЕРЗАЛИ

Нивните активности се насочени во 
две насоки. Првата насока беше креи ра-

њето на зелената трансверзала на Бал-
канот, а другиот зелената трансверзала 
на подрачјето на Централна Азија, пре-
ку Казахстан, Киргистан, Узбекистан, Та-
џикистан и кинеската област Ксин Јанг. 
Во овие земји се формирани келии на 
Ал Каида по истиот принцип како што ги 
замислил Бин Ладен. Тој и мулата Омар се 
основачи на ваквите ограноци на Бал-
канот и во централна Азија. Една година 
пред нападите на исламистите во Ис-
танбул, на својата веб-страница Ислам-
скиот совет за Северна Америка  објави 
дека најголеми непријатели на исламот 
се Евреите, крсташите - како што ги на-
рекуваат христијаните - и издвоените ка-
тегории, Руси и Срби. Според мислењето 
на арапскиот свет, Америка спроведува 

државен тероризам по цел свет и затоа 
требало да биде спречена во тоа. Сè по-
очигледно е дека станува збор за свое-
виден судир на цивилизации. Ис лам ски-
те фундаменталисти себеси се гледаат 
како чувари на моралот и спасители на 
општествата во кои живеат. Тие сакаат 
да спроведат обнова и враќање на ре-
дот и законот, кој Алах им го одредил на 
луѓето. Радикалното исламско движење 
смета дека светот е уреден на основите 
на капиталистичкиот либерализам. Тој 
мора да се уништи и да се уреди во 
согласност со Божјата волја. Осама бин 
Ладен верува дека има сила да ги обе-
дини муслиманите и да создаде свој свет, 
кој би му се спротивставил на Западот. 
Крајна цел е исламскиот Исток да го 
покори Западот. Потоа би создале една 
исламска држава на сите континенти. 
Веќе е испробано едно сценарио за соз-
давање територија под доминација на 
исламскиот фундаменталистички фак-
тор и реализација на планот на Ислам-
скиот калифат, со кое би се опфатиле 
државите и регионите во кои има до-
минантно муслиманско население, а по-
тоа и целиот свет почнувајќи од Цен-
трална Азија. 

Што се однесува до случувањата на 
Балканот, еве еден куриозитет. Алија 
Изетбеговиќ директно учествувал во 
прикривањето и реконструирањето на 
мрежата на Ал Каида во Босна. По пот-
пишувањето на Дејтонскиот договор во 
1995 година било договорено исла мис-
тите да ја напуштат Босна, но тоа не мо-
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Една година пред нападите 
на исламистите во Истанбул, 
на својата веб-страница Ис-
ламскиот совет за Северна 
Америка објави дека нај го-
леми непријатели на исламот 
се Евреите, крсташите - како 
што ги нарекуваат хрис тија-
ните - и издвоените категории, 
Руси и Срби. Крајна цел е 
исламскиот Исток да го по-
кори Западот. Потоа би соз-

дале една исламска држава на сите континенти. 
"Членови на Ал Каида вршеа обука на терористи, кои беа 

активни во Че ченија", истакна своевремено Ругова. 
Да го кажеше ова Кош туница, Бошкоски или некој друг од 

спро тивната страна, кои тие години беа активни во по ли ти-
ката, можеше и да не се поверува, но таа теза ја изнесе прет-
седателот на Косово, чо векот кој го водеше народот кој ги 
симпатизираше Муџа хе дините.

ИДЕОЛОГИЈА СО НОВО ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА ЗЛОТО

жело лесно да се случи затоа што тие 
биле поврзани со највисоките функ цио-
нери во Сараево. Најголемата логистика 
пристигнувала од Техеран. Исламистите 
во Босна имале обука за борба против 
христијаните, па од таму се испраќани 
на боиштата во Чеченија, Ирак, Авга нис-
тан, Пакистан, Турција и во САД. Бакир 
Изетбеговиќ, син на босанскиот прет-
седател Алија Изетбеговиќ, лично при-
суствувал на испраќањето на светиот 
борец Абу Машалија на воените полиња 
во Чеченија. Постојат индиции дека со 
помош на босанските функционери Ма-
шалија го променил идентитетот и дека 
живее во Босна под лажно име. Сè уште 
останува нејасно зошто Хашкиот суд не 
подигна обвинение против Изетбеговиќ 
додека беше жив за ваквите дела, кога 
Трибуналот имаше несоборливи докази 
за вмешаноста на сараевските власти во 
работите на екстремните арапски ор га-
низации. Остана само тезата дека Изет-
беговиќ имал моќна заштита од мус ли-
манските земји и фактори, како и ис лам-
ските лоби групи во Европа и во САД. 

Во борбата против фундаментализмот 
не постојат брзи решенија. Радикалните 
и репресивни мерки можат само да ги 
зајакнат дејствата на фундаменталистите. 
Имено, фанатичноста на борците не се 
состои само во силната вера во Алах, 
туку и во многу економски, социјални и 
политички фактори. Ниту американската 
глобална војна против тероризмот не ги 
дава посакуваните резултати. Денеш ни-

те радикални муслимани се иритирани 
од фактот што своевремено Западот ак-
тивно ги поддржуваше авторитативните 
режими во арапските земји, а сега на-
еднаш сака да ги соборува. Затоа поја ва-
та на глобалната мрежа на исламските 
екстремисти и антиамериканското дви-
жење може да се толкува како бумеранг 
на долгогодишната таква настроеност на 
американската надворешна поли тика. 

БАЛКАНОТ - ПОЛИГОН 
ЗА "АКТИВНОСТИ"

Дека Бин Ладен го посакуваше Бал-
канот како полигон за активности про-
тив Западот говори и признанието на 
покојниот косовски претседател Ибра-
хим Ругова. Според него, приврзаници 
на Осама вршеле обука на герилци во 
Босна, Косово, Јужна Србија и Западна 
Македонија на крајот од деведесеттите 
години на минатиот век. Тој нагласи 
дека многу платеници, кои војувале на 
страната на чеченските бунтовници, 
својата обука ја поминале на Балканот. 
"Членови на Ал Каида вршеа обука на 
терористи, кои беа активни во Чеченија", 
истакна своевремено Ругова. Да го ка-
жеше ова Коштуница, Бошкоски или не-
кој друг од спротивната страна, кои тие 
години беа активни во политиката, мо-
жеше и да не се поверува, но таа теза ја 
изнесе претседателот на Косово, чове-
кот кој го водеше народот кој ги сим-
патизираше Муџахедините. 

Бин Ладен й ветил голема финансиска 
помош на Владата на Албанија, која во 
1992 година е примена во Орга низа ци-
јата на исламската конференција. Како 
што тврдат западните известувачки служ -
би, во Албанија Бин Ладен основал по-
веќе свои установи, како што е Арапско-
исламската банка во Тирана, во која 
терористите имале свои сметки или 
организацијата "Ал Харамејн", која на 
Балканот воено обучувала повеќе сто-
тини албански муслимани. Албанија од 
средината на деведесеттите години би-
ла сигурно засолниште за исламските 
екстремисти. Карактеристични се неми-
рите во таа земја во 1997 година и про-
ценките дека тогаш од државното депо 
биле украдени околу милион парчиња 
пушки, како и илјадници патни исправи. 
Поранешниот шеф на албанската тајна 
служба, Фатос Клоси, тврди дека тие 
пасоши со лажни имиња им биле поде-
лени на припадниците на организацијата 
на Бин Ладен за престој на Балканот, но 
и во Западна Европа. Од Босна се уп-
равува со европската мрежа на Ал Каи-
да, а тие претпоставки ги потврдуваат 
извори на израелската тајна служба, 
кои наведуваат дека шест илјади борци 
во БиХ се подготвени да го следат Бин 
Ладен, доколку САД ги нападне нивните 
полигони. Поранешниот шеф на КГБ, Лео -
нид Владимировиќ Шебрашин, пред две 
години предупреди дека Европа би мо-
жела да биде вовлечена во судир во кој 
Осама бин Ладен и Талибанците ќе им 
помагаат на Албанците и на косовските 
Албанци во напорите за создавање го-
лемоалбанско царство од исламски вид. 
Како и да е, Бин Ладен повеќе не е глав-
ниот лик на терористичките приказни 
во светот. Таа улога сè повеќе му при-
паѓа на некојси Заркави или Моктада ал 
Садр. Тие се новото олицетворение на 
злото. Западните разузнавачки извори 
веруваат дека Заркави сега прима нај-
голем дел од парите од спонзорите на 
тероризмот и оти привлекува најголем 
број регрути за џихадот против САД и 
нивните сојузници. Се стравува дека тој 
веќе планира да ги прошири нападите 
во арапскиот свет и во Европа. "Заркави 
е светски терорист број еден. Се пока-
жува дека тој мисли оти го надраснал 
Ирак", изјави извор од западни разуз-
навачки кругови. Без разлика дали Бин 
Ладен е жив или мртов, неговата мрежа 
сосема се измени. "Повеќе ја нема Ал 
Каида", тврди еден западен разузнавач. 
Таа сега е повеќе идеологија, отколку ор-
ганизација. Според таа анализа, чле но-
вите на авганистанското водство око лу 
Бин Ладен и Завахири се убиени, фатени 
или распрскани така што тешко веќе ќе 
можат да организираат поголем напад 
на Запад. Наместо тоа, тие се на сочиле 
кон ширење на идеологијата, ко ја ги пот-
тикнува другите да извршуваат напади.


