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КОМЕНТАР

ТАЈНИТЕ ИГРАЧИ НА 
ТЕРОРИСТИЧКИОТ ХАОС

Нападите во САД и во 
Шпанија всушност се 

последица на 
југословенската крвава 

драма. Познати се тезите 
дека исламистите од светот 

беа пријатели со Јосип Броз, 
но и со други претседатели. 
Бин Ладен прв пат се појави 
на Балканот во 1985 година 

во Белград. Тој дојде таму за 
да купи оружје од 

Југославија, за светата војна 
во Авганистан. 

Планот на Техеран бил во 
јавноста Иран и партнерите 

да се претстават како 
финансиски и хуманитарни 

донатори за Албанија. 
Заткулисно со тие пари се 

градела мрежа на 
исламската тајна служба, 

која ќе треба подоцна да ја 
покрие цела Европа.

Ал Каида длабоко се инфилтрира 
на Балканот. Ова не е теза која ва-
жеше само за деведесеттите годи -

ни на минатиот век, туку аргумент на де-
нешницата. Неспорно е дека денес Полу-
островот е поблизу до Европа, но не мо-
же да се занемари опасноста од новите 
експозитури на терористичката мрежа 
број еден во светот, кој и натаму му се 
има "намерачено" на ова подрачје гле-
дајќи го како битен полигон за запо сед-
нување на континентот. Клучна улога во 
уфрлувањето на луѓето на Осама бин 
Ладен во нашево опкружување, на по-
четокот на последната деценија од XX 
век ја немаа ниту Иран, ниту САД, туку 
Германија. Сали Бериша со помош на 
Клаус Кинкел ги доведе Муџахедините 
во Албанија и на Косово. Во Босна веќе 
ги имаше. Своевремено, во своето изда-
ние "Џихадот на Балканот" овие тези ги 

наведе и германскиот аналитичар Јир-
ген Елзесер. Осама бин Ладен ја прифати 
улогата да биде светски државен не при-
јател и да ја зајакне својата власт во ис-
ламскиот свет. Исламскиот тероризам, 
кој ги рани САД и Европа и ја уништи 
Југославија е заеднички производ на 
Брисел, Берлин, Техеран и Вашингтон. 
На Балканот, во Босна и на Косово де-
цата веќе се задоија со фундаментализам, 
кој подоцна се пренесе во Њујорк и во 
Мадрид. Нападите во САД и во Шпанија 
всушност се последица на југосло вен-
ска та крвава драма. Познати се тезите 
дека исламистите од светот беа при ја те ли 
со Јосип Броз, но и со други претсе да-
тели. Бин Ладен прв пат се појави на 
Балканот во 1985 година во Белград. Тој 
дојде таму за да купи оружје од Југо сла-
вија, за светата војна во Авганистан. Дес-
тинацијата на Бин Ладен беше фирмата 

"Југоимпорт" каде истата го-
дина се појави со една жена 
од Судан со американски па-
сош. Оружјето не го добија. 

Но, затоа ЦИА му го даде во текот на де-
сет години војување по авганистанските 
планини и пустини. Станува збор за су-
ма од три милијарди долари воена по-
мош за борците на Осама против Русија. 
Во тој период Виена беше центар за 
швер цот со оружје. Во 1993 година таму 
Бин Ладен го доби босанскиот пасош. 
Со помош на парите и со борците од 
исламскиот свет е формирана босанско-
муслиманската армија. Заради таа за слу га 
Бин Ладен лично е примен во прет се-
дателската палата во Сараево. Ефектот 
на војната во Босна беше лош за мус-
лиманите сè додека на власт во Белата 
куќа не дојде Бил Клинтон. Аме рикан-
ската компанија МПРИ, по потпишу ва-
њето на Дејтонската спогодба, ја пре-
зеде контролата на армијата на мус ли-
маните во Босна. Таа фирма ги собра 
најспособните борци, ги обучуваше во 
Албанија и ги испраќаше како поддршка 
на УЧК на Косово и во Македонија. Во 
Босна, во Србија и во Македонија по-
степено се зајакнуваа терористичките 

столбови. Денес тие се опасност за цела 
Европа. Основачите и поттикнувачите 
на тероризмот денес немаат никакво 
влијание врз екстремните групи. Тие се 
надвор од контрола. Во ова време не-
когашниот јатак, Осама бин Ладен, прет-
ставува најголемата закана токму за Бер-
лин и Вашингтон. Тој може да ги крене 
во воздух. 

САЛИ БЕРИША И ВРСКИТЕ СО 
АЛ КАИДА

Денес Ал Каида е длабоко етаблирана 
во Албанија, Босна и Србија, поточно на 
Косово, со поддршка на политичарите, 
кои ги финансираше Германија. Теро риз-
мот требаше да биде брана за неширење 
и уништување на комунизмот во Србија, 
поточно удар врз Милошевиќ, кој прет-
ставувал најголема закана за на вле гу ва-

њето на исламскиот фундаментализам 
на Балканот. Бин Ладен го финансираше 
Башким Газидеда, тогашен шеф на тај-
ната служба на Албанија. Бериша тука 
потпомагаше, но не дека е фунда мен-
талист, туку тоа го правел како поли-
тички криминалец. Но, сепак неговите 
планови за големоалбанска држава се 
поклопуваат со борците на џихадот. Уш-
те една теза - режимот на Бериша до 
1997 година беше финансиран од Бер-
лин. Тогашниот шеф на германската дип-
ломатија, Клаус Кинкел, изјави дека не-
говата Влада й помогнала на Албанија 
со вкупна сума од една милијарда мар-
ки. Ниту една друга земја нема добиено 
толкава помош од Германија. Зошто? 
Бун  дестагот й предложи на Тирана да се 
формира заедничка германско-албан-
ска единица. Таа во 1996 година беше 
дел од босанскиот контингент на Бундес-
тагот. Поранешниот министер за од-
брана на Албанија, Сафет Шулали, дури 
тврди дека Германија воено ги помагала 
Муџахедините и Косоварите на Косово 
да се борат против српските безбед нос-
ни сили. Во 1997 година тој избега во 
Италија и го обвини Бериша дека пре-
дизвикал дестабилизација на Косово за 
да го сврти вниманието на светската 
јавност од албанскиот хаос. Шулали ду-
ри вели дека родното село на Бериша 
станува голема база на УЧК. Лично 
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Кон средината на август 1998 година во Тирана дошол Аукаи Ко-
линс, војник на џихадот со воено искуство во Чеченија. Тој бил за-
должен за транспорт на оружје од Албанија на Косово. Но, дошле 
Американците, го уапсиле, го испрашувале и го задржале во прит-
вор. Бил осомничен дека е вмешан во бомбашкиот напад врз аме-
риканската Амбасада во Најроби. Исламскиот џихад им се заканил 
на Американците дека ќе им се освети за апсењето на нивниот со-
борец. Во Босна, во Србија и во Македонија постепено се зајакнуваа 
терористичките столбови. Денес тие се опасност за цела Европа. 
Основачите и поттикнувачите на тероризмот денес немаат никакво 
влијание врз екстремните групи. Тие се надвор од контрола.

ДО КОГА ЌЕ СЕ СЛУША ПЛАНИРАНОТО И КОНТРОЛИРАНО ЅВЕЦКАЊЕ НА ОРУЖЈЕТО?

Бериша, од магацините на албанската 
војска, им дава 650.000 пушки, 20.000 
тони експлозив и 1,5 милијарди патрони 
и гранати. Трговијата со оружје е финан-
 сирана од страна на Албанците во Гер-
манија и во Швајцарија, но и од офи ци-
јален Берлин. На пример, сојузната гер-
манска Влада на Бериша му испраќа 
воена опрема во вредност од 2 милиона 
марки. Дел од тие средства завршуваат 
во рацете на ОВК. Иранските тајни служ-
би по случувањата во Албанија во 1997 
година процениле дека оваа земја е 
подготвена да го прифати екстремниот 
ислам. Планот на Техеран бил во јав нос-
та Иран и партнерите да се претстават 
како финансиски и хуманитарни до на-
тори за Албанија. Заткулисно со тие па-
ри се градела мрежа на исламската тај-
на служба, која ќе треба подоцна да ја 
покрие цела Европа. Исламската банка, 
чија централа се наоѓа во Тирана и тоа 
во близина на претседателската палата, 
го чува доминантниот процент средства 
од мрежата на Осама бин Ладен. По 
1994 година Бин Ладен два пати доаѓал 
во Тирана по покана од Сали Бериша, 
средби на кои била востановена база за 
логистичка и финансиска поддршка на 
Ал Каида. На тој состанок, покрај Бин 
Ладен и шефот на службата, Газидеда, 
присуствувале и Хашим Тачи и Рамуш 
Харадинај. Грците имаат докази дека 
Бин Ладен непосредно пред избивањето 

на судирите меѓу Србите и Албанците 
на Косово повторно бил во Тирана во 
1998 година. 

ВОКЕР ГО ЛАЖЕ МИЛОШЕВИЌ!

Во средината на август 1998 година 
во Тирана дошол Аукаи Колинс, војник 
на џихадот со воено искуство во Че че-
нија. Тој бил задолжен за транспорт на 
оружје од Албанија на Косово. Но, дош-
ле Американците, го уапсиле, го испра-
шувале и го задржале во притвор. Бил 
осомничен дека е вмешан во бом баш-
киот напад врз американската Амбасада 
во Најроби. Исламскиот џихад им се за-
канил на Американците дека ќе им се 
освети за апсењето на нивниот соборец. 
На 7 август се случија крвавите настани 
во кои експлодираа бомбите во Дарес-
алем. Беа убиени 224 луѓе, а повеќе од 
5.000 беа ранети. Биле планирани и на-
пади врз американски цели во Ти рана, 
но пропаднале. Сепак, американската 
Амбасада беше војнички обезбедена. 
Колинс, кој имал и американско држав-
јанство, набрзо бил пуштен откако било 
утврдено дека нема ништо со нападите 
во Африка и во август 1998 година од 
Тирана тајно е префрлен на границата 
со Косово, во еден логор за обука на 
УЧК. Набрзо во Албанија дошол и друг 
човек, кој регрутирал свети борци за 
војните на Косово, Јужна србија и Ма-

кедонија. Станува збор за извесен Клод 
Кадер, кој по налог на ЦИА, требало да 
уфрли 300 борци на Косово за потребите 
на ОВК. Сè до неговото апсење во 1998 
година, според изворите на западните 
дипломати, од Босна и од Албанија на 
Косово се пренесени еден милион до-
лари за купување оружје. Парите биле 
собрани како од исламските влади, така 
и од исламските организации во Запад-
на Европа, пред сè, во Германија. Биле 
барани војници и доброволци за сепара-
тистичко движење. Им се нудела плата 
меѓу 3.000 и 5.000 марки месечно. Во тој 
период, неколку стотици ирански борци 
од Албанија навлегле на Косово. Еден 
месец подоцна САД ја избришале ОВК 
од списокот на терористички орга ни-
зации. ЦИА одлучи сама да го контро-
лира движењето на Муџахедините кон 
Србија, па наместо неспособните исла-
мисти од калибарот на Колинс и на Ка-
дер, Клинтон ја активирал МПРИ. Оваа 
организација, составена од поранешни 
офицери на Пентагон, ја вршела ра бо-
тата која била многу валкана и никој не 
сакал на таков начин да си ги валка 
рацете. Нивни оперативци биле алжир-
скиот Муџахедин Абдул Хамди и не го-
вите тројца босански соработници Ха-
рис К., Фикрет Б. и Реза С. Хамди, со свои-
те соборци во летото 1998 година бил 
преместен во кампот на МПРИ во селото 
Љабинот во близина на Тирана. Неколку 
седмици подоцна тој преминал во ло-
горот Тропоја-Вучидол на границата со 
Косово, кој бил под контрола на Сали 
Бериша. За присуството на американски 
соработници во овој логор сведочи и 
новинарот Јоханес фон Донани, кој во 
јули 1998 година бил во Тропоја. Тој 
забележал четворица платеници на 
ЦИА, кои имале сателитски телефони, 
радиофреквенции, преку кои можеле 
да стапат во контакт со пилотите. Имале 
и прецизни мапи на ЈНА, бидејќи тие 
биле подобри од оние на НАТО. Заедно 
со ОВК овие босански војници во ок том-
ври и во ноември 1998 година влегле на 
Косово. Тоа е периодот кога Слободан 
Милошевиќ се согласува на Косово да 
влезат меѓународни набљудувачи и на 
повлекување на своите војници во ка-
сарните. Тогаш многумина се понаде ва-
ле дека ќе дојде до мир во Покраината. 
Но, напротив. Меѓународните мони то-
ринг мисии го извисиле Милошевиќ и 
го помогнале инфилтрирањето на ис-
лам ските борци од Албанија на Косово. 
Вилијам Вокер, како шеф на набљу ду-
вачите, подготвувал терен за војна. Се 
носело оружје, се влечело оружје. Мило-
шевиќ наседнал на трикот иако знаел 
дека ќе дојде до тоа. Нему му се судеше 
за воени злосторства. Некој друг, исто 
така, ги правеше на поперверзен начин. 
Набљудувачите беа тајните играчи на 
ЦИА. Оружјето почна да ѕвецка. 


