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БЕЛА АЛ КАИДАБЕЛА АЛ КАИДА СО  СО 
БАЛКАНСКИ МУСЛИМАНИ!БАЛКАНСКИ МУСЛИМАНИ!

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

И натаму на тероризмот  
му се пристапува на 

чуден, нетранспарентен 
и двоен начин. 

Веројатно сè уште е 
потребен како облик за 
остварување на дневно-

политички, стратешки 
или воени цели. Се 

потхрануваа и се 
финансираа групации, 

кои денес излегуваат од 
контрола.

Шпанија е првата 
европска земја која 
плати висока цена, 

потоа на ред дојде и 
Велика Британија. Но, 
Западот сè уште не се 
свестува. Уште колку 

невини цивилни жртви 
треба да паднат во 

европските метрополи 
за да може западната 
хемисфера да ја сфати 

големата балканска 
грешка.

Европа стравуваше од нав ле гу ва-
њето на исламот уште пред не-
колку векови. На пример, австро-

унгарската монархија се штитеше на тој 
начин што на јужните периферии на 
континентот на Србите им ја даде уло-
гата на безбедносен чувар. Интересен е 
фактот дека денес Србите се исчистени 
од тие краишта - Косово, Санџак, Јужна 
Србија... Босна стана муслиманска др-

Дел од тој пат води и преку Скадарското 
Езеро кон северот на Црна Гора или кон 
Рожај и Рашката област до Босна.

КОПНЕНИ ВРСКИ

Карактеристична е и зелената транс-
верзала, позната како правец "Зетра", 

која минува од Јужна Бугарија, претежно 
населена со муслиманско население. Тоа, 
пак, претежно има бугарски имиња по-
ради притисокот на бугарската држава 
да се врши промена на личниот иден-
титет и наклонетоста кон атеизам. Овој 
пат поминува и преку кумановскиот ре-
гион во Македонија и доаѓа до центарот 
кој се наоѓа во Прешево. Всушност, зеле-
ната трансверзала е пат кој поаѓа од 

косовските власти зошто толку се ин-
систира на овој дел од протекторатот. 
За навлегувањето на исламскиот фун-
даментализам кон Европа Косово има 
посебно значење, бидејќи без него, а и 
без Рашката област т.е. Санџак, би се 
прекинале овие две трансверзали. Ка-
рактеристичен е и т.н. Дубровнички пат, 
кој поретко се користи. Станува збор за 
маршрута која оди преку Дубровник и 

лавната трансверзала е т.н. албанска врска. Преку Ал ба-
нија, Македонија и Косово, каде што практично граници и 

не постојат за екстремните групи, оваа маршрута доаѓа до цен  -
трална Босна и оттаму кон Европа.

арактеристична е и зелената трансверзала, позната како 
правец "Зетра", која минува од Јужна Бугарија, претежно 

населена со муслиманско население. Овој пат поминува и пре-
ку кумановскиот регион во Македонија и доаѓа до цен тарот 
кој се наоѓа во Прешево. Всушност, "зелената транс верзала" е 
пат кој поаѓа од Турција, а завршува во Босна.

жава, а Косово е сè подалеку од српс-
твото. Западниот дел на Македонија е сè 
помалку македонски. Со тоа, главните 
патишта за пренос и трансфер на дрога, 
оружје и бело робје се проодни и ме-
ѓусебно поврзани. На Балканот постојат 
неколку трансверзали кои се креираат 
од страна на исламски фундамен та лис-
тички организации. Главната трансвер-
зала е т.н. албанска врска. Преку Алба-
нија, Македонија и Косово, каде што 
практично граници и не постојат за екс-
тремните групи, оваа маршрута доаѓа до 
цен трал на Босна и оттаму кон Европа. 

Турција, а завршува во Босна. Тоа е мош-
не важна копнена врска, која мусли-
маните со децении се обидуваат да ја 
населат, со цел да навлезат во Европа. 
Многумина аналитичари оценуваат де-
ка на Албанците им е мошне важно да 
владеат со кумановско-липковскиот ре-
гион и со Прешевската долина, а на 
муслиманите со Санџак до границите со 
Босна, со што би се зачувала и енклавата 
Горажде. Критична точка на целиот овој 
регион е северот на Косово, пред сè, 
Косовска Митровица каде што пречат 
Србите. Оттука, јасна е заложбата на 
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И Американците веќе се 
свес ни дека профилот на 
теро рис тите мора да биде 
поинаков, дека нивниот 
изглед повеќе не смее да 
се гледа од аспект на арап-
ската физиономија, туку де-
ка денес екстремист може 
да биде и лице со бела ко-
жа, сина коса, што би се 
рекло со швед ски изглед. 
Ал Каида е свесна дека бо-
санските, чеченските и за-
падноевропските мусли ма-

ни можат да постигнат многу по веќе отколку терористите од 
Иран или Авганистан. Во пос ледно време особено вни-
мание им се посветува на жените кај муслиманите кои, 
исто така, се обучуваат за изведување диверзантски дејс т-
вија. Ако се има пред вид кој сè учествуваше во теро-
ристичките напади во Европа по 11 септември 2001 го-
дина, тогаш ќе стане јасно дека тактиката на мрежата на 
Бин Ладен е драстично променета. Екстремистите од бе-
лата раса ги заменија оние од арапските земји поради 
својата незабележителност. Најпогодни за таа цел се Ал-
банците и босан ските муслимани. Ова го тврдат западни 
дипломатски и разузнавачки експерти. Нападите во европ-
ските метрополи се само увертира во она што е крајна 
цел - физичко уништување на американската др жава, 
нејзино материјално осиромашување што, пак, би довело 
до драстично намалување на моќта на модерната гео по-
литичка им перија.

КАМЕЛЕОНСКАТА ТАКТИКА ЗА 
БАЛКАНСКАТА ГРЕШКА ЌЕ ИМ СЕ 

ВРАТИ НА ТАКТИЧАРИТЕ!

граничниот премин Дебел брег, преку 
која наводно се врши трговски шверц 
меѓу Република Српска и Хрватска, но 
тоа е само изговорот за пренос на фун-
даментализмот низ овој регион. 

Сле дува риечката врска која се ко-
ристи само во случаи на добро обез-
бедена логистичка поддршка во Хрват-
ска за директно префрлање во Европа. 
Кој од овие патишта ќе се користи за-
виси од годишните времиња, како и од 
метео ролошките услови, бидејќи многу 
патни правци низ балканскиот регион 
оста нуваат непроодни во зимски ус ло-
ви. За терористичките дејствувања од 
посебно значење е да постои сигурна 
тери то ријална врска со муслиманското 
населе ние на тие места за да може да се 
овоз можи префрлање на луѓе на кратки 
дес тинации без документи, лица по кои 
е распишана потерница, како и по тен ци-
јални терористи самоубијци. На етнички 
исчистените подрачја веќе можат, без 

никаков проблем и без ризик, да се 
организираат центри за обука и со би-
рање, каде терористите се обучуваат во 
ракување со експлозив, експлозивни 
средства, оружје и други диверзантски 
вештини. Центрите ги контролираат 
разни терористички формации во спре-
га со политичките раководства и мили-
тан тните исламски верски организации. 
Ова верско, политичко и воено ор га-
низирање е во рамките на идео ло гијата 
на високите национално-верски цели. 
Во овие центри на Балканот се рег-
рутира, се создава и се организира т.н. 
"Бела Ал Каида", која поради својот 
европски изглед треба да биде носител 
на логистичката поддршка за изве ду-
вање терористички акции. Белата Ал 
Каида треба да ги искористи веќе тра-
сираните патишта за пренос на дрога и 
за шверц со оружје, за да не можат да 
бидат откриени од страна на безбед-
носните служби на западните земји. 

Моментно во овие центри се наоѓаат 
околу 500 вахабити, припадници на поз-
натата фундаменталистичка струја. Ал 
Каида сака да ги искористи белите мус-
лимани на Балканот, пред сè, оние кои 
се занимаваат со шверц на дрога и со 
ситен криминал. Тие се продаваат за 
мали суми, незабележливи се за запад-
ните европски служби и со нив побрзо 
се доаѓа до целта отколку со арапските 
фанатици, кои лесно се препознатливи. 
Со децении овие патишта поминувале 
низ Хрватска и Словенија, па затоа на 
тие рути е изградена и соодветна логис-
тичка поддршка. Ако на тоа се додадат и 
неколкудецениските добри врски на 
Албанците со Словенците и со Хрватите 
во бизнисот со наркотици, тогаш лесно 
може да се претпостави како тие патиш-
та функционираат. Кај високите членови 
на Ал Каида важи правилото кое често 
им се повторува на новите борци, а кое 
гласи - штом ќе стигнеш до Босна исто 
како да си пристигнал во централна Ев-
ро па. 

БУМЕРАНГ

Денес од тероризмот најмногу се за-
фатени истите оние европски земји кои 
изминативе две децении го подгреваа 
на овие простори. Добро е познато дека 
германските служби почнаа со дивер-
зантска и со терористичка обука на лаж-
ни албански азиланти уште во 1990 го-
дина, па потоа имаа и свои тимови за 
инструкции во Албанија. Американските 
служби ги обучуваа Хрватите, па потоа и 
муслиманите во Босна и на крај Албан-
ците на Косово. Во таа валкана работа 
активни беа и многу Британци, Турци, 
Австријци и Унгарци. Во меѓувреме, за 
време на југословенските војни на те-
ренот активни беа стотина агенции со 
пензионирани генерали, офицери, вое-
ни и разузнавачки инструктори. Зошто 
се спроведуваа тие обуки и против кого, 
сè уште останува нејасно. Или, пак, е 
премногу јасно. Нејсе. 

Неодамна во Вашингтон се појави 
анализата на директорот на Институтот 
за меѓународни стратешки студии, Гре-
гори Копли, според која една од вкупно 
шеснаесетте тајни служби на САД, на 
северот на Албанија се обидува и ната-
му да обучува радикални формации, 
кои потоа има намера да ги уфрла на 
подрачјата на Косово и на Санџак. За 
кратко време анализата беше забора-
вена. Директорот на Институтот посе-
дува и докази за поврзаноста на албан-
ските екстремни формации со ограноци 
на Ал Каида. Во анализата, исто така, е 
наведено дека САД, Германија и Турција 
ги вооружуваат албанските герилци ве-
тувајќи им независност на Косово. За 
ова пишуваа и многу угледни воени 
стручњаци и експерти. Нејасно е само 
зошто Западот ги стимулира овие дејс тва 



ако се знае дека негов планетарен не-
пријател е токму Ал Каида. Ако неза-
висно Косово е опасност за Европа по 
прашањето на ширењето на тероризмот, 
зошто Вашингтон и Брисел го туркаат 
проектот за нова држава на Балканот. 
Иако сè се знае, официјалната политика 
на САД и на европските земји останува 
непроменета како да се заложници на 
нечии интереси. Или, пак, имаат некој 
сопствен интерес од таквиот развој на 
односите. Сè е некоја заткулисна игра.

На тероризмот и натаму му се прис-

тапува на чуден, нетранспарентен и 
двоен начин. Веројатно сè уште е пот-
ребен како облик за остварување на 
дневно-политички, стратешки или вое-
ни цели. Се потхрануваа и се финан си-
раа групации кои денес им излегуваат 
од контрола. Шпанија е првата европска 
земја која плати висока цена, потоа на 
ред дојде и Велика Британија. Но, Западот 
сè уште не се свестува. Уште колку не-
вини цивилни жртви треба да паднат во 
ев ропските метрополи за да може за-
пад ната хемисфера да ја сфати големата 

балканска грешка. Креацијата на де неш-
ниот Балкан ќе биде пораз за големите 
демократии. Балканскиот мозаик до пр ва 
ќе станува јасен. Во него се вгнездија 
античовечки и антидемократски елемен-
ти, кои полека но сигурно ќе спро ведуваат 
нови проекти за исламизирање на ев-
ропскиот континент. Всушност, вто риот 
чо век на Ал Каида, Ајман ал За вахири, тоа 
го навести со зборовите - џихадот ќе трае 
сè додека мусли ман ската вера не завладее 
од Ирак до Шпанија. Ќе го доживее ли Ев-
ропа дол гоочекуваниот бумеранг?

ННападите на Њујорк и на Вашингтон се своевидна генерална 
проба за она што треба да следува. Терористичките мрежи 

знаат дека Америка не се уништува само со уривање на две 
згради. Прашањето е како да удрат во срцето на американското 
општество - нуклеарните централи, постројките со атомско оруж-
је, големите мостови... Сè поизвесна тактика на екстремните еле-
менти е и масовното уништување на жива сила, како што беше 
обидот во Лондон за уривање на десеттина патнички авиони. 
Методите се променија. Белите бомбаши ги заменија црните. Што 
ќе промени Западот во таа игра останува енигма! 


