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КОМЕНТАР

АЛ КАИДА ФИНАНСИРА НОВА 
ВОЈНА НА БАЛКАНОТ?!

Ал Каида е подготвена да 
финансира нова војна на 

овие простори, не само за да 
ја создаде творбата Голема 

Албанија, туку и да ја исцрта 
зелената трансферзала, која 

треба преку Турција да го 
спои арапскиот свет со 

балканските муслимани. Цел 
на фундаменталистите е од 

Албанија, Косово и Босна да 
се создаде муслиманска 

конфедерација, која ќе биде 
сериозна закана за Европа. 

Ал Каида е 
високоцентрализирана 

група на командоси, која 
планира глобално 

спроведување на т.н. 
исламофашизам. Таа била 

политички заговор, оперира 
ширум светот под превезот 
на религиозна секта. Убива 

недолжни луѓе за да го 
привлече вниманието на 

владите и на јавноста. 
Според многумина, нејзина 

цел е т.н. теократија во 
стилот од XIV век, според 

која жените немаат никакви 
права, сите луѓе под присила 

стануваат муслимани и се 
воспоставува правно 

уредување на Шеријатот. Ал 
Каида има добро развиен 

систем на шпионажа. 

За време на војната во Босна долго 
време СФОР уфрлал Муџахедини 
на Косово за да можат да почнат 

судирите во 1998 година. И познатиот 
Абу Хамза се занимавал со префрлање 
исламски доброволци на Косово. Тран-
сферот на една единица, која во 1997 
година била формирана во Босна, поч-
нал во јули 1998 година. Покрај борци, 

Босна на Косово му помагала и со оруж-
је. На 2 февруари 1999 година аме ри кан-
скиот дипломат Бенет се сретнал со Абу 
Хамза. Бидејќи новата босанска армија 
била под контрола на меѓународните 
сили, двајцата се договориле старата 
опрема, која била од југословенско и од 
руско производство, без проблем да им 
се даде на користење на припадниците 

на косовското сепара тис тич-
ко движење. Муџахедините 
во 1999 година се обучувале 
заедно со тренерите на рен-
џер-баталјонот Rapid Reac-

tion Brigade, единица на НАТО во Босна. 
Неколку седмици по состанокот на Бе нет 
и Хамза, во Вашингтон било потврдено 
дека неколку припадници на ОВК, кои 
своите воени активности ги финанси ра-
ле со продажба на хероин, се обучувале 
во терористичките логори кои ги водел 
Осама бин Ладен. Неколку групи соста-
вени од по педесеттина луѓе, во тој пе-
риод ја преминале границата на Алба-
нија и влегле на Косово. Сириецот Абу 
Абдурахман Еимани, Алжирецот Камел 
Лемани и Абу Хамза се состанале про-
летта 1998 година на подрачјето на Дре-
ница. Абу Хамза бил командант во ба-
зата на Ал Каида, во месноста Дуља, во 
близина на Призрен. Раиф Мучке, заме-
ник-директор на едно од одделе нијата 
на Интерпол, во декември 2000 година - 
изјавил еден од водачите на одредена 
египетска џихад организација - ја пред-
водел и елитната единица на ОВК во 
текот на конфликтот на Косово. Според 
други извори, тој човек е Мохамед ал 
Завахири, брат на Ајман ал Завахири, во-
дачот на исламскиот џихад. Според ед-
на западноевропска разузнавачка служ-
ба, Ридван Незири, борец од Авганистан, 
бил човек на Бин Ладен за контакт во 
Генералштабот на ОВК. Тој бил опол но-
моштен да формира бригада според 
соп ствени проценки во секое време. 

ЗАПАДЕН ПРОИЗВОД ЗА 
СВЕТСКА ДОМИНАЦИЈА 

Косово не можеше да биде мирно 
ниту по стационирањето на меѓу народ-
ните мировни сили. Врвот на насил ство-
то, како што е познато, се случил на 17 

март 2004 година, кога биле убиени 19 
лица. Во нападите врз српското насе ле-
ние на 17 март учествувале сите муџа хе-
дински единици на Косово, како што се 
т.н. "Црни орли" и "Исламски војници". 
Тие денови, исто така, и многу други ор-
ганизации кои финансиски ја помагале 
Ал Каида имале свое место во случу ва-
њата... Тие ја формирале новата т.н. АНА. 

Самедин Шезаири, кој бил на платниот 
список на германската служба БНД, ги 
организирал и лично ги извел нападите 
во Урошевац и во Призрен. Водачот на 
муџахединските групи во рамките на 
ОВК, Екрем Авди, и денес сè уште се 
појавува во извештаите на УНМИК и се 
потенцира како водач на Ал Каида на 
Косово. Често пати по ѕидовите на приш-
тинските згради биле испишувани паро-
ли со тешки содржини како, на пример, 
Ал Каида, Бин Ладен или Џихад. Сè уште 
никој не сака да ги избрише тие пораки 
од премачканите ѕидишта. Тоа е знак 
дека на Косово и денес постојат ислам-
ски екстремисти, дојдени од арапските 
земји за да се борат против Србија и за 
независност на Косово. Нив веќе не ги 
контролира Осама бин Ладен, туку ра-
зузнавачките служби. Само тие знаат 
кои исламисти можат да бидат опасни 
за САД, а кои не. Исламистите се вешти 
во правењето планови како да се изве-
де нов масакр, а повторно како винов-
ник да бидат посочени Србите. Оттука, 
новиот план се состои во следното - ако 
Косово не добие независност, Ал Каида 
треба да предизвика војна во Србија. 
Ова го тврдат и истакнати германски 
аналитичари и познавачи на балкан ски-
те прилики. Сè повеќе стручњаци во све-
тот веруваат во тезите дека Ал Каида е 
западен производ. Тоа денес популарно 
се нарекува глобализација. Од седумте 
клучни луѓе, кои ги извеле нападите во 
Америка, најмалку четворица од нив се 
бореле во Босна на страната на мусли-
маните. Станува збор за Ал Хазми, Ал 
Мидхар, шеик Мохамед и Биналшиб. По-
пуларниот ловец на терористи, Ричард 
Кларк, близок соработник на пора неш-
ниот американски претседател Роналд 
Реган, на Џорџ Буш и на други функ цио-
нери, тврди дека Ал Каида е високо цен-
трализирана група на командоси, која 
планира глобално спроведување на т.н. 
исламофашизам. Ал Каида била поли-
тички заговор, која оперира ширум цел 
свет под превезот на религиозна секта. 
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Муслимански 
терористи од Ал-
жир, Мароко, 
Фран     ција, Бел ги-
ја и од Германија 
на по четокот на 
2006 го дина се 
нао ѓа ле во Маке-
дони ја, Бос на и 
на Ко сово и под-
готву вале теро-
ристич ки напа-
ди, кои сакале 
да ги претворат 
во џи хад, тврди 
Клод Моник. ЕУ 
нема јасни ста-

вови про тив балканскиот екстремизам и постојано преповторува 
дека се че кори во позитивна насока. Брисел не ја сфаќа опасноста 
од радикалните групи во повеќето балкански земји. Балканот одам-
на е легло на Муџахедините. Центарот е Босна, бидејќи илјадници 
фундаменталисти тука најдоа засолниште. Косово е само легло на 
мафијата, но прашање на време е кога ќе почнат фанатичните на-
пади врз меѓународните сили. Македонија ќе биде колатералната 
штета, бидејќи никој од домашните властодршци досега на вис-
тински начин не расчисти со екстремизмот во земјава.

БАЛКАНОТ - КОЛАТЕРАЛНА ШТЕТА ЗА "БОРЦИТЕ ЗА СЛОБОДА И ЧОВЕКОВИ ПРАВА"!

Таа убива недолжни луѓе за да го прив-
лече вниманието на владите и на јав-
носта. Според многумина, нејзина цел е 
т.н. теократија во стилот од XIV век, спо-
ред која жените немаат никакви права, 
сите луѓе под присила стануваат мусли-
мани и се воспоставува правно уре ду-
вање на Шеријатот. Ал Каида има добро 
развиен систем на шпионажа. Таа има 
воспоставено келии на т.н. спијачи и 
тајни организации, кои со години пра-
ват планови пред да ги почнат актив-
ностите. Интересно, по малку чудно, но 
истовремено и точен е фактот дека гла-
вен задолжен човек на Ал Каида за 
Балканот е Ајман ал Завахири. На досе-
гашните видеоленти тој седи веднаш до 
Бин Ладен. Често доаѓал во кратки по-
сети на Сараево и на Тирана, но се 
задржувал и во некои кругови на Ко-
сово. Негова задача била да ја подготви 
т.н. АНА за нови акции пред донесу ва-
њето на одлуката за конечниот статус на 
Косово. Ал Каида е подготвена да фи-
нансира нова војна на овие простори, 
не само за да ја создаде творбата Голема 
Албанија, туку и да ја исцрта зелената 
трансферзала, која треба преку Турција 
да го спои арапскиот свет со балкан-
ските муслимани. Цел на фундамен та-
листите е од Албанија, Косово и Босна 
да се создаде муслиманска конфеде ра-
ција, која ќе биде сериозна закана за 
Европа. Според некои показатали, Ал 
Каида за таа идеја наоѓа и сојузници во 

САД и во Европа. Има сè побројни са-
монаречени аналитичари и експерти, 
кои исламските екстремисти ги наре ку-
ваат борци за слобода и човекови пра-
ва, нешто слично како кај нас кога од 
терористи ги преформулираа во обес-
правени. Се верува дека Хашим Тачи ќе 
биде прогласен за прв претседател на 
независно Косово затоа што неговиот 
влог како екстремист се исплатеше за 
одредени интереси на Балканот. Тој ќе 
биде награден. 

ДРОГАТА ГО ФИНАНСИРА 
ВОСТАНИЕТО

Од мај 1998 година муџахединската 
единица Абу Бекир Сидик оперира на 
подрачјето на Дреница. Таа брои 115 
борци, од кои 40 биле од странство, 
пред сè, од Македонија, Босна и Херце-
говина и Саудиска Арабија. Водач на 
групата е Екрем Авди од Косовска Мит-
ровица. Постоењето на оваа единица е 
потврдено во еден Извештај на Коми-
сијата за човекови права на ОН од 13 
јануари 1999 година. Во текот на војната 
истата година на Косово биле активни 
уште четири борбени единици на Муџа-
хедините, а меѓу нив била и една група 
на филипинските единици Абу Сајеф од 
160 борци. Дека тие се присутни на те-
ренот потврдува обвинението на по кој-
ниот Ругова дека партиите кои произ-

легле од УЧК ги толерираат меѓуна род-
ните терористички упоришта во По краи-
ната. Своевремено Ругова предупреди 
и на можноста припадници на УЧК да 
изведуваат терористички активности во 
име на Осама бин Ладен. На 24 март 
1999 година паднаа првите НАТО бомби 
врз СР Југославија. Во тој момент вкупно 
80 од 120 Муџахедини на косовските 
простори стана офицери. Еден извештај 
на Интерпол упатува и на фактите дека 
УЧК контактирала со претставници на 
Бин Ладен заради бизнис интереси. Име-
но, Тачи, Харадинај и Чеку го финан си-
рале своето востание од продажба на 
дрога. Хероинот на Косово доаѓал од 
авганистанската провинција Хиндукуш. 
Во тоа време едно американско списа-
ние пишуваше за соработката на рела-
ција Кабул - Приштина, преку која се 
водела трговијата со дрога. Околу 40 
отсто од хероинот наменет за Европа 
доаѓал преку албанското подземје. Така 
е наведено и во еден извештај на гер-
манските војници од составот на НАТО 
силите на Косово. 

Муслимански терористи од Алжир, 
Мароко, Франција, Белгија и од Герма-
нија на почетокот на 2006 година се нао-
ѓале во Македонија, Босна и на Косово и 
подготвувале терористички напади, кои 
сакале да ги претворат во џихад. Ова го 
тврди Клод Моник, стручњак за антите-
ро  ризам и директор на Европскиот цен-
тар за безбедност и тероризам. Тој пред-
упредува дека во кампови во Маке до-
нија, во Босна и на Косово се обучуваат 
екстремисти, кои имаат намера да соз-
дадат нов воен судир на овие простори. 
ЕУ нема јасни ставови против бал кан-
скиот екстремизам и постојано препов-
торува дека се чекори во позитивна 
насока. Брисел не ја сфаќа опасноста од 
радикалните групи низ повеќето бал-
кански земји. Во Зеница е јавна тајна 
дека постојат терористички кампови за 
обука, а сараевската Влада воопшто не 
го разгледува тој проблем. Муслиманите 
од Босна им даваат засолниште, помош 
и обука на екстремистите кои доаѓаат 
од Турција, Мароко, но и од Шведска. 
Разбивањето на овој екстремен синџир 
е клуч за решавање на проблемот на 
тероризмот на Балканот. Клод Моник й 
забележува на ЕУ дека кога е во пра-
шање тероризмот таа секогаш попушта 
и постојано зборува за човекови права 
и слободи. Според него, војната на сло-
бодољубивите народи веќе е објавена. 
Балканот одамна е легло на Муџа хе ди-
ните, како босански и албански, така и 
арапски. Центарот е Босна, бидејќи ил-
јадници фундаменталисти во неа најдоа 
засолниште. Косово е само легло на ма-
фијата, но прашање на време е кога ќе 
почнат фанатичните напади врз меѓу на-
родните сили. Македонија ќе биде ко ла-
тералната штета, бидејќи никој од до маш-
ните властодршци на вистински начин 
досега не расчисти со екс тре миз мот во 
земјата. Тој е ставен само под те пихот. 


