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ИСЛАМОТ НЕ МОЖЕ ДА    ВЛАДЕЕ ИСЛАМОТ НЕ МОЖЕ ДА 

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Своевремено Ал Каида 
порача дека исламот ќе вла -
дее со светот, но најнапред 
мора да се уништи Ватикан, 
за потоа сите да му бидат 

Новинарите и 
карикатуристите сега не беа 

причина за новата психо 
експлозија кај 

муслиманскиот свет. Тоа го 
направи првиот човек во 
католичката вера - папата 

од Ватикан. Ова беше 
доволно за да зоврие 

лонецот кај 
најтврдокорните бранители 
на исламот. Гаф, лапсус или 
смислено пренесување на 
реториките од пред седум 

века? Папата дообјасни 
дека зборувањето му го 
извадиле од контекст...

Нивната долгорочна цел, 
зацртана уште од поодамна, 

е кратка и едноставна - 
уништување на Ватикан. 

Како и кога? За да се 
оствари оваа цел на 

исламските 
фундаменталисти им е 

потребен сериозен повод, 
кој би бил алиби за 

изведување на таа сложена 
операција. 

Христијанството и муслиманството 
повторно ги вкрстија сабјите. Ја 
вратија сликата од пред неколку 

месеци кога заради карикатурата на 
пророкот Мухамед во данските вес ни-
ци, се разгневија приврзаниците на ис-
ламот и се кренаа на бунт во голем број 
земји. Но, овој пат новинарите и кари-
катуристите не беа причина за новата 
психо експлозија кај муслиманскиот свет. 
Тоа го направи првиот човек во като-
личката вера - папата од Ватикан. Го во-
рејќи на еден собир во Германија Бене-
дикт XVI цитираше дијалог меѓу визан-
тискиот император Мануел II Палеолог 
и еден учен Персиец, воден во Истанбул 
во XIV век. Императорот му рекол на 
Персиецот: "Покажи ми што е тоа што 
Мухамед донесе ново и ќе видиш дека 
тоа е само зло и нехуманост, како што се 
и неговите зборови дека со меч ќе ја 
спроведе верата што ја проповеда". Ова 
беше доволно за да зоврие лонецот кај 
најтврдокорните бранители на исламот. 
Гаф, лапсус или смислено пренесување 
на реториките од пред седум века? 
Папата дообјасни дека зборувањето му 
го извадиле од контекст, дека се обидел 
да ги натера муслиманите да ја пре ис-
питаат наклонетоста кон светата војна 
џихадот, бидејќи таа носи само зло и 
страдања. Муслиманите не веруваат. 
"Па пата го направи Мухамед злос тор-
ник", се најчестите реакции во Турција, 
Индонезија, во арапскиот свет. "Папата 
е нов Хитлер, современ Мусолини", реф-
лексно се редеа коментарите. Сè ова е 
полигон за нов дуел меѓу најголемите 
светски верски цивилизации.

                     БОСНА ПОЛИГОН ЗА АТАК ВРЗ 
ПАПСКАТА ДРЖАВА! 

Нетрпеливоста меѓу исламот од една 
и Ватикан од друга страна тлее не со го-

ДАЛИ ВО ЛУЛКАТА 
НА ХРИСТИЈАНСКАТА 

ЦИВИЛИЗАЦИЈА ЌЕ СЕ ЛУЛА 
ФУНДАМЕНТАЛИЗМОТ?

ДОДЕКА ПОСТОИ ВАТ   ИКАН!ДОДЕКА ПОСТОИ ВАТ 
дини, туку со децении, па само се бара 
повод за израмнување на сметките. На 
кој начин и со кои средства може само 
да се претпостави. Пораките на папата 
од Германија некој ги сфати како обид 
да се обноват Крстоносните војни. Нај-
фанатичните исламисти кои го заста пу-
ваат фундаментализмот како легитимен 
одбранбен систем, во реториката на 
Бенедикт најдоа уште едно оправдување 

за крвавите акции, кои тие ги преземаат 
ширум светот за истиснување на запад-
ните воени сили од муслиманските зем ји 
на Средниот Исток. Нивната долгорочна 
цел, зацртана уште од поодамна, е крат ка 
и едноставна - уништување на Ватикан. 
Како и кога - е прашањето на кое 
многумина со голем интерес очекуваат 
одговор. За да се оствари оваа цел на 
исламските фундаменталисти им е пот ре -
бен сериозен повод, кој би бил алиби за 
изведување на таа сложена опера-
ција. Најновите парафрази на папата 

Бенедикт им дојдоа како кец на десетка. 
Според неколку извештаи на западни 
разузнавачки служби, наједноставно е 
тоа да се изведе преку територијата на 
Босна и Херцеговина, која како полигон 
е најблизу до папската држава. Досега 
во округот на Зеница се кроеле многу 
планови за таа работа. Таму се стацио-
нирани муџахедински единици, кои бро-
јат неколку стотини фанатични борци 
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НОВ КАЛИФАТ НА БАЛКАНОТ

алканот е најидеалното подрачје за навлегувањето на ис ла-
мот кон Европа. Токму од тука треба да појде идејата за соз-

давање нов калифат. Тоа беше заклучено на меѓународната 
конференција "Терористичка закана на југоистокот на Европа", 
неодамна одржана во Белград. Балканот е предговорот на голе-
миот роман кој почна да се пишува, сликовито беше опишана 
опасноста од современото зло. Застапник на овие предуп ре ду-
вачки тези е и истакнатиот аналитичар, советник за борба против 
тероризмот во американскиот Конгрес, Јозеф Бодански. Според 
неговите тврдења, Европа со избегнувањето да се приклучи кон 
американските акции низ светот, широко ги отворила вратите за 
навлегувањето на фундаментализмот. 

ЗЗачудува фактот како е можно Ал Каида да зафаќа сè подлабоки 
корени на Балканот пред очите на НАТО, чии војници ги има 

низ сите земји од поранешна Југославија и тоа десетици илјади. 
Босна е најизразит пример за тоа. Многумина се прашуваат: за-
рем американската администрација воопшто не ги чита извеш-
таите на разузнавачките служби? Дека Ал Каида е значително 
присутна на нашиот Полуостров говори и последниот план на 
терористичката мрежа насловен како "Балкан 2020". Тој е пој дов-
ната рамка за походот кон стариот континент. Проектот кој де-
новиве се обелодени Западот го знае веќе неколку години, но 
ништо не презема за негово спречување. Повеќе не е потребен 
дотур на нови кадри и борци на овие простори. Тие веќе се тука, 
од Босна до Албанија, од Македонија до Санџак. Тука се оформени 
нови регрутни центри и полигони за обука. Зошто никој и ништо 
не говори за тоа? Постои страв, недоверба кон тие факти или 
нешто друго е во прашање? 

ППрвата цел на балканските фундаменталисти е Италија, не са-
мо поради близината, туку и поради нејзиното учество во 

вое  ни операции на Блискиот Исток и затоа што таму е седиштето 
на папската држава. Федералните босански власти од почетокот 
на оваа година почнаа со одземањето на државјанствата на сом-
нителните типови од арапско потекло, но тоа е капка во морето 
ако се имаат предвид нелегалните патешествија на џихадистите. 
Сè тоа Западот го толерира што, пак, може да се сфати како знак 
на стимулација. Наместо да ја слабеат исламската компонента во 
Босна, Западот дозволи изградба на повеќе од 500 џамии за само 
неколку години, а истовремено бара згаснување на српскиот ен-
титет во државата. Сè тоа претставува поттикнување за екстрем-
ните компоненти безгрижно да продолжат по патот по кој трг-
нале, иако последиците ќе бидат кобни за оние кои се борат про-
тив глобалниот тероризам. 

ППред извесно време се уапсени тројца босански државјани, 
Мирсад Бекташевиќ, Чесур Абдулкадиру и Бајри Икановиќ 

на кои им се суди за подготвување самоубиствени напади врз 
западни амбасади во Сараево. Кај нив е пронајдено 20 кг екс-
плозив, маски, самоубиствени елеци, како и последни писма ка-
рактеристични за бомбаши самоубијци. Сите биле поврзани со 
ограноци на Ал Каида. Инаку, во Босна постојат најмалку 350 
лица кои се подготвени на вакви или на слични акции. Западните 
служби само ги следат, но ништо не преземаат. Последиците се - 
напад врз мадридската железница во 2003 година, со близу 200 
жртви и нападите во лондонското метро од минатата година, со 
околу 50 загинати цивили. Реализацијата на овие грозоморни 
акти ќе беше невозможна без босанската логистика. 

ДОДЕКА ПОСТОИ ВАТ   ИКАН!ИКАН!

од арапските земји и од кавкаскиот ре-
гион. Тие се војници на Ал Каида. Еден 
од најбараните терористи во светот е и 
Осама Абу Џана, Муџахедин кој се борел 
во Авганистан, Босна и Чеченија. Послед-
ниве години се наоѓа во Ирак, на чело 
на една фракција на Ал Каида. Во една 
прилика тој ги објаснил мотивите на нив-
ната света војна и односот кон Ватикан. 
"Во исламот Алах говори дека мора да 
се биде милосрден кон затворениците 
но, исто така, вели дека кон неприја те-
лите треба да се постапи на начин како 

што тие постапуваат кон вас", свое вре-
мено рекол Абу Џана. Според него, нај-
големи непријатели на исламот се Аме-
риканците, Италијанците, Британци те и 
сите останати земји кои се борат про-
тив исламот и ги поддржуваат хрис-
тијаните. "Ватикан е легло на ѓаволот и 
треба што поскоро да се уништи затоа 
што исламот не може да владее со све-
тот додека постои Ватикан. Тие земји 

робови на Алах. Некои кар-
динали сметаат дека исла мот 
му е соперник на като ли циз-
мот, додека други са каат на 
муслиманите да им подадат 
рака на помиру ва ње за да ја 
добијат нивната поддршка во 
борбата про тив општото зло. 
Карди на лите предупредуваат 
дека само за една деценија Ев-
ро па може да стане истурен 
регион за навлегување на ис-
ламскиот свет, наместо да ос-
тане лулка на христијанската 
цивилизација. Оттука, во са-
миот Ватикан се поделени мис -
лењата дали на исламот да му 
се подаде раката на мирот или 
кон него да се постапи по ос-
тро.

ББ



без благослов на Ватикан никогаш не би 
тргнале во борба против муслиманите, 
во војната против верата на Алах", тврди 
Абу Џана. Кога станува збор за пораките 
на папата од Германија, многумина ги 
толкуваат како апел муслиманите да се 
откажат од џихадот и од убиствата на 
невини цивили и затвореници. Но, од 
другата страна можат да се слушнат дру-
ги спротивставени тези. Самиот пророк 
Мухамед издал наредба да се заколат 
750 затвореници. Таа заповед ја извр-
шил неговиот зет, имамот Али. Пророкот 
Мухамед во војната со свои раце убил 
750 луѓе. Тоа, според муслиманите, зна-
чи дека Мухамед дал т.н. фатва или мус-
лимански долг за убивање затвореници 
и тоа не се смета за грев. Исламските 
фундаменталисти не ја кријат својата 
крајна цел - тие сакаат да владеат со 
светот. Да се создадат исламски држави 
во кои ќе се спроведат исламски закони 
без секуларен принцип. Се проценува 
дека многу исламски земји не живеат на 
исламски начин, па дури и Саудиска Ара-
бија и Судан отстапуваат од тие прин-
ципи. Единствената исламска земја била 
Авганистан додека со неа владеел Амир 
мула Мухамед Омар. Денес таму се кр-
шат копјата меѓу секуларистите и ис-
ламистите. Од таму, своевремено Ал 
Каи   да порача дека исламот ќе владее со 

светот, но најнапред мора да се уништи 
Ватикан, за потоа сите да му бидат ро-
бови на Алах.

ЌЕ СЕ ПОДАДЕ ЛИ РАКА ЗА МИР?    

Кога станува збор за односот на Ва-
тикан кон исламот кардиналите и бис-
купите на католичката црква многу пати 
досега се состанале за да ја разгледуваат 

кан силно негодуваше за изградбата на 
џамијата во предградието на Рим, неда-
леку од папската држава. Верскиот мус-
лимански објект бил изграден од сау-
диски петро-долари и многумина од 
католичките бискупи го оценија како 
провокација. Ватикан е загрижен и за 
фактот што католичките верници сè по-
ретко в недела одат во црква, за разлика 
од муслиманите во Западна Европа кои 
сè повеќе се врзуваат за исламот. Кар-
диналите предупредуваат дека само за 
една деценија Европа може да стане ис-
турен регион за навлегување на ис лам-
скиот свет, наместо да остане лулка на 
христијанската цивилизација. Оттука, во 
самиот Ватикан се поделени мисле ња та 
дали на исламот да му се подаде раката 
на мирот или кон него да се постапи 
поостро. Папата Бенедикт го скрши мра-
зот и го избра патот на јазот и длабоките 
поделби. Папата Јован Павле Втори ги 
избегнуваше конфронтациите со исла-
мот. Неговиот наследник избра пои на-
ков пат. Бенедикт уште пред да седне на 
ватиканскиот престол го кри тикуваше 
Јован Павле дека отишол пре далеку во 
обидите да им се доближи на мусли ма-
ните. "Кога муслиманите ќе дој дат на 
Запад веднаш бараат изградба на џа-
мии, а кога христијаните ќе заминат во 
арапските земји ги немаат верските пра-
ва и слободи", оценуваат кардина лите. 

таа проблематика. Некои кардинали сме-
таат дека исламот му е соперник на ка-
толицизмот, додека други сакаат на мус-
лиманите да им подадат рака на поми-
рување за да ја добијат нивната поддрш-
ка во борбата против општото зло. Вати-
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