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О В К  УД Р И  И  Н А  А М Е Р И К А  -  Ц И А       П Р Е Д У П Р Е Д У В АО В К  УД Р И  И  Н А  А М Е Р И К А  -  Ц И А   

АЛ КАИДА ЌЕ ГИ КО    РИСТИ АЛБАНЦИТЕ  АЛ КАИДА ЌЕ ГИ КО  
ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ    НАПАДИ ВО САДЗА ИЗВЕДУВАЊЕ  

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Балканот е значајно упориште за 
ис ламските терористи. Тој факт й 
е добро познат на меѓународната 

заедница речиси веќе деценија ипол. 
Во муслиманските заедници во Алба-
нија, на Косово, во Босна и во Маке до-
нија постои развиена структура за под-
дршка на терористичките формации. 
Меѓу нив поддршка и за Ал каида. САД 
дури сега ги отвораат архивите за сос-
тојбите со тероризмот на Балканот, алу-
дирајќи лично на државите од каде што 
потекнуваат екстремистите. 

На пример, сега Албанија се посо чу-
ва како земја која во деведесеттите го-
дини им нудела засолниште на ќелиите 

Ете така се "работи". Така 
се "истерува" правда. 
Американските судови, 
доколку ја докажат вината 
на балканските 
фундаменталисти кои 
планираа напад врз воената 
касарна во Њу Џерси, ќе ги 
осудат на доживотна казна 
затвор. Сосема заслужена, 
секако. Сè е во рамките на 
законот и на правдата. Но, 
каде е законот, каде е 
правдата во Македонија. 
Македонските судови за 
истото дело, подготвување 
на тероризам, го судеа Агим 
Красниќи од Кондово. И што 
се случи? Го ослободија. Го 
амнестираа. Сега го бараат 
за да го судат за кражба на 
компјутер. Смешно. 
Доволно е само да ги 
пресликаме американските 
постапки кога станува збор 
за вакви дела. Ништо 
повеќе. Настанот од "Форт 
Дикс" само ни докажа колку 
е мизерно македонското 
судство, колку е перверзна 
македонската политичка 
елита.

МАПА НА ПОТЕНЦИЈАЛНИТЕ ЦЕЛИ 
НА ИСЛАМСКАТА ГРУПА

ФБИ уапси неколку лица кои планирале 
напади во САД, поточно на касарната 
"Форт Дикс". Четворица албански екс тре-
мисти, еден Турчин и еден Јорданец пла-
нирале употреба на различен арсенал 
оружје, кое би го користеле за пукање во 
војниците. Тие се идентификувани како 
Мо хамед Ибрахим Шнуер од Јордан, Дри-
тан Дука, Елвир Дука, Шаин Дука од Маке-
донија (Дебар), Сердар Татар од Турција и 
Агрон Абдулаху од Косово. Полицијата ги 
опиша како "домашна ќелија", која нема 
до кази дека има допирни точки со Ал каи-
да. Албанците Дука биле браќа од дебар-
скиот крај и илегално престојувале во 
САД. Тие, заедно со другите тројца, по дол-
го време ја набљудувале касарната и веж-
бале изведување напади. Во откривањето на операцијата клучна 
улога имал еден инсајдер, а постојат и аудио и видеозаписи од пла-
нирањето на нападот. Цел на терористите била да убијат што е можно 
повеќе американски војници. Полицијата навреме ја осуетила опе ра-
цијата апсејќи ги лицата во обидот да ги набават калашњиковите, ав-
томатските пушки М-16, пиштолите и рачните фрлачи од еден локален 
трговец со оружје. Тие се фатени за време на лажна купопродажба. По 
апсењето Албанецот Елвир Дука изјавил: "Кога некој се обидува да ја 
нападне твојата религија, твојот начин на живот, тогаш нормално е да 
се свртиш кон џихадот". 

Еден од уапсените признал дека поседувал граната со која сакал да 
убие 100 војници. Инаку, во базата "Форт Дикс" се обучуваат војници, 
пред сè, резервисти, а во текот на 1999 година таму престојувале око-
лу 4.000 бегалци од Косово.   

КАСАРНАТА "ФОРТ ДИКС" ВО ЊУ ЏЕРСИКАСАРНАТА "ФОРТ ДИКС" ВО ЊУ ЏЕРСИ
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О В К  УД Р И  И  Н А  А М Е Р И К А  -  Ц И А       П Р Е Д У П Р Е Д У В А  П Р Е Д У П Р Е Д У В А

АЛ КАИДА ЌЕ ГИ КО    РИСТИ АЛБАНЦИТЕ  РИСТИ АЛБАНЦИТЕ  
ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ    НАПАДИ ВО САД НАПАДИ ВО САД

Сепак, во 2001 година Македонија беше 
оневозможена до крај да го реши про-
блемот со терористите, па й наметнуваа 
воени проекти од типот - пропор цио-
нална сила против паравојската на Ах-
мети. Се прашувам како ќе реагираа 
аме риканските безбедносни органи до-
колку, не дај Боже, се случеше плани-
раниот напад врз касарната. Само со 
апсење или можеби со уште една ма сов-
на антитерористичка операција надвор 
од границите на САД. 

Очигледно е дека тероризмот како 
појава станува тежок за контролирање. 
Не се знае кој и кога ќе нападне, каде ќе 
нападне и на кој начин. Уште од 2003 
година кога беа изведени нападите на 
мадридската железница се појавија 
информации дека терористите доаѓаат 
од балканските земји. Босна беше по-
сочена како полигон за планирање, за 
скицирање на нападите и за регру ти-
рање на борците, кои потоа се упатуваа 
во западните земји. Но, Западот и на та-
му беше толерантен кон радикалните 
гру пации. Не се презедоа никакви ак-
ции за нивно елиминирање. Напротив, 
во наредните три години тие не само 
што закрепнаа, туку се распослаа низ 
сите меки муслимански средини, созда-
вајќи исламски крепости со поинаква 
содржина од традиционалната. Денес и 
Босна се посочува како земја која нуди 
логистичка поддршка на Ал каида и на 
слични терористички групации. Десет 

на Ал каида. Имала лоша внатрешна 
безбедност, недостаток на контрола на 
границите, високо ниво на криминал... 
Сè тоа било плодно тло за терористичка 
активност. Но, денес Албанија е се рио-
зен кандидат за влез во НАТО алијан-
сата. Дали можеби сега Америка ќе ги 
преиспитува достигнувањата на зем-
јите во контекст на последниот случај. 

Македонија е уште позасегната, би-
дејќи е опишана како татковина на трој-
цата дебрани, кои планирале убиства 

на стотици американски војници во 
касарната "Форт Дикс". Иако тие таму се 
заминати како деца, сепак местото на 
раѓање е Македонија. Оттука, можат да 
произлезат индиректни консеквенци 
за државата. Ќе се отворат нови за ста-
рени неразјаснети случаи поврзани со 
екстремизам и со тероризам, но тука ин-
ституциите на системот немаат ништо. 

Во 2001 година тие се бореа против 
тоа зло, какво што минатата седмица 
Аме рика успеа да осуети и да спречи. 

БРАЌАТА ЕЛВИР И ШАИН ДУКА ЗА ВРЕМЕ НА ПРВОТО БРАЌАТА ЕЛВИР И ШАИН ДУКА ЗА ВРЕМЕ НА ПРВОТО 
ПОЈАВУВАЊЕ ПРЕД АМЕРИКАНСКИОТ СУДПОЈАВУВАЊЕ ПРЕД АМЕРИКАНСКИОТ СУД

ДОЖИВОТНА КАЗНА ЗАТВОР ЗА ДОЖИВОТНА КАЗНА ЗАТВОР ЗА 
ТЕРОРИСТИТЕ ДОКОЛКУ БИДАТ ТЕРОРИСТИТЕ ДОКОЛКУ БИДАТ 
ПРОГЛАСЕНИ ЗА ВИНОВНИ  ПРОГЛАСЕНИ ЗА ВИНОВНИ  

Вториот човек на теро-
ристичката мрежа Ал каи-
да, Ајман ал Завахири, во 
својата последна порака, 
дадена по повод усвое ни-
от закон во американскиот 
Конгрес, кој предвидува 
повлекување на војниците 
од Ирак, соопшти дека жа-
ли поради таквата одлука 
на американските поли-
тичари. Повлекувањето 
ќе ги оневозможело теро-
ристите да ги уништат тру-
пите на Буш, кои ги ис пра-

ти пред неколку години во Ирак, а биле фатени во историска 
стапица. Завахири му се помоли на Алах Американците да се 
повлечат од Ирак тогаш кога ќе изгубат двесте или триста 
илјади војници, за да може Вашингтон, но и Европа да ја научат 
лекцијата која нема никогаш да ја заборават. 
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години по завршувањето на босанската 
војна западните медиуми напишаа по-
инаку од она што тогаш го пласираа. Се-
га можат да се сретнат написи во стилот - 
борците на Ал каида се бореа против 
православните Срби. Да не заборавиме 
дека во Босна НАТО ги бомбардираше 
позициите токму на православните Ср-
би, а не на Муџахедините од Ал каида, 
иако сите знаеја дека се стационирани 
во Тузла и во Зеница. 

Денес во Босна има неколку стотици 
странски борци, кои добија босански 
па соши лично од покојниот Изетбе го-
виќ. Американските медиуми сега пи-
шуваат дека Муџахедините се во врска 
со членови на босанската разузнавачка 
служба. Европските тајни служби рас по-
лагаат со информации дека во Босна де-
нес има околу 750 исламски фунда мен-
талисти, кои им даваат помош на теро-
ристите ширум светот. Тоа се потврдува 
и со изјавите на Осама бин Ладен дека 
босанската држава е еден од клучните 
региони за успешно дејствување на не-
говата фантом организација и дека та-
мошните жители се одлични при врза-
ници на џихадот.

ВИСТИНСКОТО ЛИЦЕ 
НА НЕКОГАШНИТЕ 

БОРЦИ ЗА ЧОВЕКОВИ 
ПРАВА

Она што е мошне интересно во овој 
момент, кога се одлучува за иднината 
на косовскиот протекторат, е тоа што 
еден од уапсените терористи бил по-
ранешен снајперист на ОВК. Станува 
збор за Агрон Абдулаху, кој во текот на 
најжестоките судири на ОВК против 
силите на Милошевиќ пребегнал од Ко-
сово во САД, по што веднаш бил смес-
тен во касарната "Форт Дикс", истата 
онаа врз која тој сакаше да го изведе те-
рористичкиот напад минатата седмица. 
Сосема неповолна ситуација за ак туел-

ните власти во Приштина кои, исто та-
ка, се дел од поранешната ОВК. Агим Че-
ку остро го осуди тоа, но не смее да се 
заборави дека и тој своевремено пу ка-
ше од снајпер против легалните сили 
на една држава. И ова што сега го на-
прави во "Форт Дикс" неговиот пора не-
шен соборец, не е ништо помало дело 
од она кое Чеку и неговите го спро ве-
дуваа пред осум или десет години на 
Косово. Всушност, тоа го докажува и из-
јавата на еден од браќата Дука, дадена 
веднаш по апсењето. Некогашните бор-
ци на ОВК дури одат и понапред во 
своите акции, па учат од Муџахедините 
на Ал каида. Имено, ФБИ потврди дека 
акцијата која ја планирале дебраните и 
останатите екстремисти, била од само-
убиствен карактер, бидејќи се пронај-
дени проштални снимки и тестаменти 
на лицата. Тоа е постапка својствена са-
мо за исламските бомбаши-самоубијци. 
Интересно е и тоа што балканската гру-
па терористи планирала и изведување 
напади на локалниот воен аеродром, 
како и врз крајбрежната стража. 

НОВИТЕ ЦЕЛИ НА АЛ КАИДА

Група терористи од Саудиска Арабија, поврзана со Ал каида, по ба-
рала од муслиманските екстремисти да ги напаѓаат нафтените по-
стројки ширум светот, вклучувајќи ги Канада, Мексико и Венецуела. 
Цел на таа акција би било да се спречи дотокот на нафта во САД. Мре-
жата на Бин Ладен од Арабискиот Полуостров соопштила дека барем 
намалувањето на увозот на нафта во Америка, ќе ја запре аме рикан-
ската инвазија на Ирак и на Авганистан. Групата, исто така, вели дека 
ова е во рамките на политиката која ја проповеда Осама бин Ладен. 
Како што е познато, Ал каида ја презеде одговорноста за мина то го-
дишните напади врз нафтените инсталации во Саудиска Арабија и во 
Јемен по повикот на Бин Ладен до екстремистите да го запрат дотокот 
на нафта во САД. Истата терористичка група стои зад нападите врз 
францускиот нафтен танкер во заливот Аден. На подолг рок Америка 
би можела да ја намали зависноста од нафта од Средниот Исток и да се 
задоволи само со нафтата од Канада или од Мексико, па оттука екс-
тремните групи се решени цели на напади да бидат токму овие земји. 
Официјалните канадски власти сериозно ги разгледуваат овие закани 
и заклучуваат дека опасност постои.

НОВИ ПАЗАР - 
ЦЕНТАР НА 

ЕВРОПСКИОТ 
ИСЛАМСКИ ФАКТОР

На почетокот на оваа година Аме ри-
канците добиле веродостојни созна ни-
ја, според кои балканските муслимани 
многу повеќе се заинтересирани за ре-
грутирање во редовите на Ал каида од 
арапските народи. Но, истовремено и 
на Ал каида й се потребни такви џиха-
дисти, пред сè, поради физичкиот из-
глед кој се разликува од арапскиот. 
Потсвеста на речиси секој Американец 
денес му вели дека човек со арапски из-
глед е потенцијален терорист. Оттука, 
балканските фундаменталисти се не-
препо знатливи за изведување теро рис-
тички напади. Можеби носењето долги 
бради на Албанците од Дебар им било 
голем хендикеп во изведувањето на 
опе рацијата во касарната, бидејќи тоа е 
знак на џихадот. Но, се разбира, не мо-
ра секогаш да е така. Водачите на ОВК и 
на АНА од Косово, од Македонија и од 
Албанија со лидерите на муџахедините 
и со вехабиите од Тузла и од Нови Па-
зар се  договориле за префрлување на 
вооружени вехабии од Босна на Косово 
и во Санџак. За таа операција исла мис-
тите од Нови Пазар добиле околу 100.000 
евра за подмитување на сан џачките 
службеници, кои би го помогнале иле-
галниот премин. Цел е Рашката област 
во 2007 година да се претвори во цен-
тар на исламизмот во Европа. На вода-
чите на тамошните фундаменталисти 
им била ветена сума од половина ми-
лион евра доколку го реализираат тој 
план. Од централата во Нови Пазар ќе 
треба да се следи развојот на ситуа ци-
јата на Косово и веднаш по стекну ва-
њето независност ќе треба да ги отво-
рат двата фронта во Санџак и во Пре-
шевската долина.  

Во таен извештај на ЦИА, кој 
кон крајот на минатата година 
й е упатен на американската 
администрација, се наведува 
дека косовските Албанци во 
САД сè повеќе излегуваат од 
контрола. Значаен број ко сов-
ски бегалци, кои во текот на 
1999 и 2000 година емигрирале 
во Америка, им се приклучиле 
во активностите на исламските 
фундаменталисти. 

"Постојат основани индиции 
дека Ал каида ќе ги користи 
Албанците од Косово за теро-
рис тички удари во САД", е на-
ведено во извештајот на ЦИА.  


