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КОЈ И ЗОШТО ГИ     КРАДЕ КОЈ И ЗОШТО ГИ  
НУКЛЕАРНИТЕ    ТАЈНИ?НУКЛЕАРНИТЕ  

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Пред две години од Националната 
нуклеарна лабораторија во Лос 
Аламос во Њу Мексико исчезнале 

десеттина дискови со исклучително 
важни податоци за нуклеарната про-
грама. Станува збор за втор таков случај, 
а првиот сè уште не е расветлен. Очи-
гледно се работи за големи пропусти во 
обезбедувањето на ваквите објекти. Се 
уфрлуваат луѓе кои навидум изгледаат 
пристојни, а потоа претресуваат и од-
земаат сè што е вредно и значајно за 
безбедноста на државата. Тогаш прв пат 
американските федерални органи про-
говорија за постоењето на т.н. бели те-
рористи. Најмногу ги има од Балканот, 
но службите не сакаат да зборуваат за 
тоа и ги занемаруваат фактите дека нај-
бројни меѓу нив се Бошњаците и Ал бан-
ците. Во третирањето на исламот и фун-
даментализмот отсекогаш акцентот се 
ставал врз Босна, додека Косоварите 
биле занемарени и покрај силните до-
кази дека се вклучени во диверзии и са-

Албанското население 
на Балканот се 
муслиманизира. 
Податоците кои говорат 
дека тие во голем број се 
католици или 
православни лошо 
одекнуваат кај 
муслиманите. 
Христијаните се под 
пресија, во нив се гледа 
како на верски 
предавници.

Албанските муслимани 
во Албанија го напуштија 
умерениот ханефиски 
ислам, кој овозможува и 
повикува на 
коегзистенција со 
немуслиманите и наместо 
него сè повеќе го 
прифаќаат вахабизмот. 
Тоа е идеологија која ги 
освојува младите 
муслимански генерации 
на нашиов Полуостров.

ПО ПАЃАЊЕТО НА КОМУНИЗМОТ Н      АСЕ ЛЕНИЕТО СЕ ОПРЕДЕ ЛУВА ЗА ПО ПАЃАЊЕТО НА КОМУНИЗМОТ Н  
ВЕРИ , КОИ ГИ РАДИК А ЛИЗИРААТ Н      АЦИИТЕВЕРИ , КОИ ГИ РА ДИК А ЛИЗИРААТ Н  SvetSvet

ботажи. Американците ги анализираат 
Албанците на интересен начин. За нив 
тоа се луѓе со две вери - христијанска и 
исламска, но верските разлики ги за не-
мариле во корист на националното 
един ство, па оттука не би можело за нив 
да се зборува како за нација опседната 
со верски фанатизам и фундамен та ли-
зам. За Албанците, според анализите во 
САД, религијата не е важна. Во Ал банија 
е создаден атеистички при стап на гле-
дање на работите, кој ги забранува сите 
видови на вероисповед на по ви соко 
рамниште. 

ВЕРСКИ ПРЕДАВНИЦИ
По паѓањето на комунизмот на се-

лението сè повеќе се врти кон раз лич-
ните видови религии. Голем дел го при-
фаќа исламот. Најтврдокорните се оби-
дуваат да ја радикализираат нацијата, 
со обид таа да се натера да се бори за 
своите човекови и територијални пра-
ва. Западот ја прифати таа игра. По ра-
нешните марксисти и ленинисти ста-
нуваат валкани сојузници за создавање 
кризи на Балканот. Западот сè уште го 
занемарува фактот и го демантира ар-

гументот дека радикалниот ислам денес 
е многу поприсутен меѓу Албанците, от-
колку меѓу муслиманите во Босна. По-
стојат и многу примери кои покажуваат 
дека Албанците на Балканот се многу 
пофанатични во одбраната на исламот, 
отколку Босанците, иако денес Западот 
го тврди спротивното. Интересен е фа к-
тот што за време на ЈНА, дел од Бо сан-
ците кои биле во неа без проблем кон-
зумирале свинско месо, додека Албан-
ците остро се спротивставувале. По на-

Дел од Албанците поч ну-
ваат и да го сквернават името 
на Георгија Кастриот Искен-
дер. Радикалните струи кај 
денешната албанска попу ла-
ција вешто ја фалсификуваат 
историјата и се обидуваат да 
й дадат муслиманска коно та-
ција, што всушност е голема 
лага и неправда.

ФАНАТИЗАМ ВО ОДБРАНА НА ИСЛАМОТФАНАТИЗАМ ВО ОДБРАНА НА ИСЛАМОТ
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набљудувања западните аналитичари ги 
вршат во контекст на споредбени ана-
лизи меѓу босанските и албанските мус-
лимани и нивната наклонетост кон ис-
ламскиот фундаментализам. 

МОДЕРНИ ФАНАТИЦИ
Целта е конкретно да се одговори на 

прашањето - кој од овие два народа на 
Балканот е поблизок до Ал Каида и кој е 
поопасен? До пред 15 години се го во ре-
ше за огромен процент на атеисти меѓу 
албанската популација на Балканот, што 
не беше случај со муслиманите во Бос-
на. Потоа дојде до невидена експанзија 
на прифаќање на исламот меѓу младите 

штествено живеење, тие го шират ис-
ламот во модерните облици на не гово 
изразување.

ФБИ будно ги следи активностите на 
организаторите на верските собирања. 
Постојат повеќе такви организации, на 
пример, "Albanian-American Muslim So-
ciety" со седиште во Хапер Вудс, во бли-
зина на Детроит, потоа "Albanian-Ameri-
can Islamic Center " во Бруклин. Уште во 
1954 година била формирана бектешка 
заедница во Детроит. Наредните години 
масовно дошле десеттина илјади нивни 
приврзаници и трајно се населиле. Де-
нес таму живее третата генерација. Од-
лично зборуваат англиски, се обле ку-
ваат најмодерно, се образуваат во ви-

Албанци, што доведе до верска ра ди-
кализација на состојбите со останатите 
балкански народи, па и меѓу самата 
албанска популација. Сè уште Западот 
за Албанците пишува дека тоа се при-
врзаници на умерениот ислам, кој не го 
прифаќа вахабизмот како екстремно 
верско движење. Интересно е тоа што 
Западот ги третира како лажни мус ли-
мани, кои имаат други потреби, но не и 
верски. Дали тоа навистина е така или 
станува збор за голема заблуда? 

Своевремено САД дозволуваше из-
давање на голем број иселенички визи 
за Албанците. Но, откако Вашингтон ги 
заостри мерките за нови доселувања, 
тие на илегален начин сами си орга ни зи-
раа влез во Америка преку мек сикан-
ската граница. Во Њујорк, Детроит и во 
другите поголеми градови денес по-
стојат огромни албански енклави во 
облик на колонии. Наместо да ги при фа-
ќаат принципите на американското оп-

соки универзитети, одат на забави, пијат 
алкохол, но во душата останале фа на-
тици како и нивните предци. И токму 
тие се оние кои ја поддржуваат Ал Ка и-
да, а не оние со традиционална мус ли-
манска облека. За околината која ги оп-
кружува тие се сосема безопасни, но 
тоа е, пред сè, поради фактот што вер-
ската идеологија ги обврзува да се при-
криваат во верските убедувања. Меѓу 
нив има и најдобри интелектуалци, кои 
завршиле атомска физика, вработени се 
како нуклеарни физичари во истра жу-
вачките институти и друго. Америка е 
свесна дека борбата ќе ја води и од вна-
тре, а не само во Авганистан, Ирак или 
во Иран. Исчезнувањето на дисковите 
кои претходно се спомнати се должи 
токму на индивидуите, кои ги испол ну-
ваат налозите на светските екстремни 
мрежи. Дел од тие лица дури имаат двој-
на вера. Еднаш муслимани - бектеши, за 
потоа да влезат во христијански храм и 

таму, студентските протести во 1981 го-
дина во Приштина настанале откако ме-
ѓу студентите се рашириле инфор мации 
дека во ресторанот за ручек се сер ви-
рало свинско месо. Тоа во Босна ни ко-
гаш не се случило и покрај што имало 
такви случаи. Можеби ова се банални 
примери, но многу говорат. Тука се вр-
зува исламот со политиката и со по ви-
соките интереси. Албанското население 
на Балканот се муслиманизира. По да-
тоците кои говорат дека тие во голем 
број се католици или православни лошо 
одекнуваат кај муслиманите. Хрис тија-
ните се под пресија, во нив се гледа ка-
ко на верски предавници. Некои инфор-
мации говорат дека околу половина од 
Албанците во Македонија имале хри-
стијанска религија. Но, со текот на вре-
мето, на ваков или на онаков начин, тие 
се исламизирале. Денес во Македонија 
и речиси нема Албанци католици или 
православни. Нема ниту албанско село 
или, пак, регион во кој населението е 
христијанско. Истото важи и за Косово и 
за Јужна Србија. Во Приштина постои ал-
банска католичка бискупија, но бројот 
на верниците не надминува повеќе од 
20.000. Тоа е само еден процент од ал-
банската популација на Косово. Ваквите 

По паѓањето на комуниз-
мот населението сè повеќе 
се врти кон различните ви-
дови ре лигии. Голем дел го 
прифаќа исламот. Најтврдо-
корните се обидуваат да ја 
радика ли зи раат нацијата, со 
обид таа да се натера да се 
бори за своите човекови и те-
риторијални права. Западот 
ја прифати таа игра. По ра-
нешните марксисти и ле ни-
нисти стануваат ва л кани со-
јуз ници за созда ва њето кри-
зи на Балканот.

ВАШИНГТОН ГИ ЗАОСТРИ ВАШИНГТОН ГИ ЗАОСТРИ 
МЕРКИТЕ ЗА НОВИ ДОСЕЛУВАЊА МЕРКИТЕ ЗА НОВИ ДОСЕЛУВАЊА 
НА ИЛЕГАЛЕН НАЧИН ПРЕКУ НА ИЛЕГАЛЕН НАЧИН ПРЕКУ 
МЕКСИКАНСКАТА ГРАНИЦА МЕКСИКАНСКАТА ГРАНИЦА 



да се покрстат. Тие сè уште се неза бе-
лежителни за федералните органи. Ал 
Каида ќе ги користи натурализираните 
христијани во изведувањето саботажи и 
извлекувањето податоци од интерес за 
организацијата. 

АРАБИЗАЦИЈА НА 
БАЛКАНСКИТЕ 
МУСЛИМАНИ

Денес Албанците се обидуваат да 
создадат консолидирана нација, која ќе 
биде целосно муслиманска, а обидите 
да се врати католицизмот кој тра ди-
ционално го имале повеќето од нив, 
строго ќе бидат казнувани. Дел од нив 
почнуваат и да го сквернават името на 
Георгија Кастриот Искендер. Ради кал-
ните струи кај денешната албанска по-
пулација вешто ја фалсификуваат исто-
ријата и се обидуваат да й дадат мус ли-
манска конотација,  што всушност е го-
лема лага и неправда. Проценките го-
ворат дека за дваесеттина години ал-
банското население на Балканот ќе се 
арабизира, заборавајќи на традицио-
нал ното и автентичното што го по се ду-

вало. Тоа значи дека некој се обидува да 
ја уништи вистинската албанска струк-
тура на овие простори и да й даде со-
сема други вредности. И денес постојат 
обиди во некои средини наместо ал-
бански да се зборува на арапски јазик. 
Тој обид го прават типови кои десет го-
дини се бореле против Србите, Хрватите 
и Македонците на овие простори. Тоа се 
т.н. Муџахедини, кои во голем број ги 
има во Босна, на Косово, во Јужна Ср би-
ја, во Македонија. Самите Арапи сè по-
веќе престануваат да постојат во ан тро-
полошка и биолошка смисла. Преку 
арап  скиот ислам се шири арапскиот ја-
зик, а преку јазикот се арабизираат и 
дру гите муслимански народи, кои исто-

времено и биолошки се мешаат со Ара-
пите. Само еден пример ќе го потврди 
ова. Коморските острови кои немаат 
никакви врски со Арапите го прифатија 
арапскиот како службен јазик. Истото го 
направи и африканската држава Чад, 
Мавританија каде црнците зборуваат 
арап ски. Тоа е свесна манипулација. За-
рем балканските муслимани ќе им одо-
леат на арапските притисоци? За послед-
ниве десет години кај нив дојде до драс-
тична промена на верските сфаќања. 
Новата орнаментика на новите џамии 
го потврдува тоа. Албанските муслимани 
во Албанија го напуштија умерениот ха-
нефиски ислам, кој овозможува и по-
викува на коегзистенција со немус ли-
маните и наместо него сè повеќе го при-
фаќаат вахабизмот. Тоа е идеологија ко-
ја ги освојува младите муслимански ге-
нерации на нашиов Полуостров. Тоа е 
идеологијата која го мрази крстот. Нео-
вахабизмот е идеологијата на Ал Каида. 
Не треба многу да се размислува зошто 
таа е прифатена меѓу балканските мус-
лимани. Сè ова е направено со директно 
покровителство за време на владеењето 
на Сали Бериша во Албанија пред десет 
години, а главен организатор бил шефот 
на службата за безбедност ШИК, Башким 
Газидеда. 

SvetSvet
Таканаречените џокер 

сценарија се развиле бла-
годарение на техноло ш-
киот напредок во светот. 
Преку нив се онево змо-
жува пристап до линиите 
за комуникации во клуч-
ни региони. 


