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ОД КОГО СТРАВУВА     АМЕРИКА - ОД БАЛКАНСКИТЕ ОД КОГО СТРАВУВА   

Американската јавност се 
зачуди како е можно во 

планирањето на 
грозоморниот проект врз 
касарната "Форт Дикс" да 
бидат вклучени и тројца 
Албанци од Македонија. 

Дебарскиот регион, според 
анализите, важел за еден од 

најпроамериканските и 
најсекуларните делови на 

муслиманскиот свет. 
Американците веќе гледаат 

со недоверба кон дел од 
албанскиот етнос кога е во 

прашање изразувањето 
благодарност за 

американската помош во 
деведесеттите години на 

Косово и во 2001 година во 
Македонија. Реторките од 

типот "Албанците се 
најголемите муслимани кои 

ги сакаат Американците", 
сега потешко поминуваат 

во јавноста.

АЛ КАИДА ПОДГОТВУВА НОВ НАПА  

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Најмоќната терористичка органи-
зација во светот Ал каида под-
готвува нов напад врз САД, кој 

според планерите, би бил сличен на оној 
од 11 септември 2001 година. Во стра те-
гијата на терористите е вклучена и упо-
требата на хемиско, на биолошко, но и 
нуклеарно оружје. Според досегашните 
сознанија, постојат докази дека ислам-
ските терористи наголемо се подгот ву-
ваат да изведат спектакуларен напад врз 
првата светска сила, кој би вклучувал и 
користење на забранетото оружје. 

Во групата која го подготвува нападот 
се наоѓа и поранешниот советник на 
мисијата на Босна и Херцеговина во Обе-
динетите нации, Сафет Абид Ќатовиќ. Ра-
зузнавачки информации говорат дека 
Ќатовиќ е во блиски врски со идејниот 

ИЛИ ОД АРАПСК   ИТЕ ФУНДАМЕНТАЛИСТИИЛИ ОД АРАПСК ?

водач на нападите од 11 септември, шеи-
кот Омар Рахман и познатиот имам Си-
рај Вахаи. Имамот, заедно со Ќатовиќ, 
еден месец пред нападите врз Америка, 
во Пенсилванија, на местото каде што се 
урна еден од киднапираните авиони, ор-
ганизирале џихад во еден камп каде се 
обучувале терористи-самоубијци. 

Постојат големи сомневања дека двај-
цата се вклучени во врбување на некол-
кумина исламисти, кои овој месец во 
базата "Форт Дикс" во САД планираа на-
пад врз американските војници. Поз на-
то е дека ФБИ уапси шестмина од кои 
четворица се Албанци од Македонија и 
од Косово. Американските безбедносни 
служби сега стравуваат од опасноста 
дека тие не се единствени кои подгот-
вуваат такви напади врз нивните бази. 
Ако до 2001 година постоеше ризик на-
падот да биде изведен од надвор, сега е 
сè поверојатно и поочигледно дека Аме-
рика стравува од внатрешен напад. Те-
рористите се вгнездени длабоко во аме-
риканското општество, во институциите, 
во установите, во фабриките, во нај обич-
ните населени места. Кој може тоа да го 
контролира и да го следи? И најмоќните 
покажуваат слабост на тој план. Забо-

равениот компакт диск во една продав-
ница, поточно ДВД видеоматеријал од 
една обука на екстремисти, го растури 
планот на Албанците да го изведат мон-
струозниот проект за масакр врз ка сар-
ната. Голема среќа за полицијата која се 
впушти во акција. 

поддршка и налог сакаат да направат 
"големо дело". Всушност, во еден про-
глас на Ал каида од пред неколку го-
дини, се повикуваат сите фанатици каде 
и да се низ светот, да им задаваат болни 
удари на "неверниците", како што ги на-
рекуваат западните земји. Сега опас нос-

БИН ЛАДЕН ПОСАКУВА БИН ЛАДЕН ПОСАКУВА 
НОВИ МОРНИЧАВИ НОВИ МОРНИЧАВИ 
СЛИКИ ОД САДСЛИКИ ОД САД

Но, не се сите така наивни и леко-
мислени во своите планови. Во САД пос-
тојат уште десетици ситни органи зи ра-
ни терористички групи кои без ничија 

СТРАВ ОД РЕАКЦИЈА ИЛИ ИСКРЕНА ПОДДРШКА ЗА СОЈУЗНИКОТ?

Плашејќи се од негативен пуб-
лицитет во врска со обидот за те-
рористички напад на Албанци во 
САД, косовските власти панично 
и по малку рефлексно почнаа да 
ја преповторуваат наклонетоста 

кон американската нација. Истото го сторија и децентрализираните 
локални власти од Дебар во Македонија, но повеќе како страв од 
реакција на Вашингтон, отколку како искрена загриженост за слу-
чајот. А, уапсените не само што побараа ослободување, туку че-
каат и извинување. Сојузништвото меѓу  албанскиот фактор на 
Балканот и САД не значи и дека секој член на албанската заедница 
е приврзаник на тоа сојузништво. Слично на поделеноста на на-
родот во Ирак. Едни соработуваат со силите на САД, а други вле-
гуваат во самоубиствени акции против истите. 

ТЕРОРИЗАМТЕРОРИЗАМ
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ОД КОГО СТРАВУВА     АМЕРИКА - ОД БАЛКАНСКИТЕ  АМЕРИКА - ОД БАЛКАНСКИТЕ 

 Д ВРЗ АМЕРИКА

ИЛИ ОД АРАПСК   ИТЕ ФУНДАМЕНТАЛИСТИИТЕ ФУНДАМЕНТАЛИСТИ??
големи количества, па оттука денес е 
многу поверојатен напад со хемиски 
аген  си отколку со калашњикови кои се 
потешки за шверцување отколку отров-
ниот прашок. Ако се погледнат свет ски-
те прилики и неприлики последниве не-
колку години, од 2001 година па наваму, 

тивникот. Разузнавачите веќе подолго 
време се обидуваат да откријат кои се 
лицата кои се интересираат за лока ции те 
во САД, кои располагаат со хемиско, со 
биолошко и со нуклерано оружје. Веро-
јатно, еден од нив е и Сафет Ќатовиќ, 
поранеш шеф на сараевската мисија во 

неколку хуманитарни организации во 
Америка, кои се забранети за дејс тву-
вање по откривањето дека тие се повр-
зани со терористичката мрежа на Ал 
каи да. Имено, во нивните канцеларии 
се пронајдени планови и цртежи за униш-
тување на неколку градови во САД.

ТАЈНОТО ДОСИЕ ДГСЕ
Според француските медиуми, пос-

тои документација на француската тајна 
служба, според која може да се открие 
дека официјален Париз поседува веро-
достојни сознанија за плановите на те-
рористите на Бин Ладен од септември 
2001 година. Неколку месеци пред на па-
дите врз САД, Французите имале сигур-
ни информации дека се подготвува кид-
напирање на патнички авиони, пода то-
ци кои го откриваат движењето на со-
мнителни лица за кои подоцна се кон-
статирало дека се вклучени во големата 
акција. Биле следени високи функцио-
нери на Ал каида, а забележани се и 
нивните средби со официјални претстав-
ници на некои земји. 

Тајното досие ДГСЕ содржи повеќе од 
300 страници и датира од пред нападите 
изведени во 2001 година. Во него се 

ДАЛИ НАВИСТИНА ДАЛИ НАВИСТИНА 
ФРАНЦУСКАТА ФРАНЦУСКАТА 
СЛУЖБА СЛУЖБА ЙЙ ДОСТАВИЛА  ДОСТАВИЛА 
ПРЕДУПРЕДУВАЊА НА ЦИА ПРЕДУПРЕДУВАЊА НА ЦИА 
ЗА 11 СЕПТЕМВРИ?ЗА 11 СЕПТЕМВРИ?

ПОДАТОЦИТЕ ОД РАЗУЗНАВАЧКИТЕ СЛУЖБИ ПОДАТОЦИТЕ ОД РАЗУЗНАВАЧКИТЕ СЛУЖБИ 
ВЕРОЈАТНО ЗАВРШУВААТ ВО ПОГРЕШНИ РАЦЕВЕРОЈАТНО ЗАВРШУВААТ ВО ПОГРЕШНИ РАЦЕ

та се зголемува по најавите дека е мож-
но користење на хемиско и на нукле-
арно оружје. Тоа лесно може да се на-
бави, да се скрие, не треба да го има во 

ќе се забележи сè поголема мотивација 
кај екстремните групи да прибегнат кон 
користење на хемиски агенси кои дава-
ат масовни резултати во борбата со про-

Њујорк. Се претпоставува дека тој, ра-
ботејќи во њујоркшките болници, имал 
пристап до радиоактивни елементи. Свое-
времено, тој бил и гласноговорник на 

Ал каида со нов план за Ирак. Стра-
тегијата се состои во преземање на 
централниот сунитски дел од земјата 
и негово претворање во милитантна 
исламска држава. Тоа би се случило 
веднаш по повлекувањето на аме ри-
канските трупи и на нивните сојуз ни-
ци од оваа земја. Организацијата на-
речена "Исламистичка држава Ирак", 
која е огранок на Ал каида, има амбиции да создаде терористичка 
енклава во чии рамки би влегле Багдад, Анбар, Дијала, Салах ал 
Дин и делови од Бабил. За таквата опасност знае и американската 
администрација, предупредувајќи дека на повидок е создавање на 
прво упориште на организацијата на Осама на Средниот Исток. Тоа 
би било голема опасност за Саудиска Арабија и за Јордан. Исла мис-
тичката држава веќе го избрала и министерскиот кабинет со кој ќе 
раководи, а во него спаѓа и ресорот за војна. 
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вклучени извештаи, мапи, графикони и сателитски снимки по-
врзани со активностите на терористичката организација. До-
сието е подготвено од посебен оддел на француската служба, 
специјално формиран за Ал каида уште во 1995 година. Во 
него е наведена хиерархиската организација на орга низа ци-
јата, засолништата, логори за обука на самоубијци, како и за 
финансиерите и за спонзорите. Во досието се наведени дури 
девет извештаи за работењето на следбениците на Бин Ладен 
во САД, во периодот септември 2000 - август 2001 година. Еден 
од нив носи наслов: "Планови на радикалните исламисти за 
киднапирање авиони", и датира од 5 јануари 2001 година. Во 
него се наведува договорот како да се киднапираат авионите 
од страна на терористите-самоубијци. Досието на француската 
тајна служба јасно покажува дека неколку месеци пред нај-
големите терористички напади во историјата на човештвото, 
на САД им биле понудени веродостојни сознанија да го спре-
чат тоа. Постоела кристално јасна слика за она што Тали бан-
ците планирале да го направат на американска територија. Во 
извештајот дури се наведени и несогласувањата во врвот на 
Ал каида за чекорот кој подоцна го преземала врз Њујорк и 
Вашингтон.

 

УЗБЕКИСТАНСКАТА СЛУЖБА НА 
СЕРВИС НА ФРАНЦУСКАТА

Понатаму се наведува дека според сознанијата и пода то-
ците до кои дошла разузнавачката служба на Узбекистан, уште 
на почетокот на 2000 година, Осама бин Ладен ги свикал на 
состанок своите соработници за да ја разгледаат операцијата 
со киднапирањето на патничките авиони во САД. Средбата се 
одржала во Кабул, а првобитниот план се состоел во кид на-
пирање на еден авион на линијата Франкфурт - САД, но по-
доцна е променета одлуката тоа да се направи во Америка со 
американски авиокомпании. Инаку, француската служба тес-
но соработува со узбекистанската, бидејќи нејзините пода то-
ци ги смета за исклучително веродостојни. Имено, во времето 
на подготовката на нападите врз САД, радикалните исламисти 
во Узбекистан покажувале сè поголема наклонетост кон орга-
низацијата на Бин Ладен, па оттука службата во Ташкент секој-
дневно добивала сознанија за движењето на радикалните 
групи низ земјата и во регионот. 

Власите во земјата беа проамерикански настроени, чин 
што предизвика формирање на исламско движење на Уз бе-
кистан. Военото крило на организацијата му се заколна на 
верност на лидерот на Ал каида и му вети ширење на џихадот 
низ земјите од Јужна и од Централна Азија. Сите информации 
добиени за движењата на радикалните формации во овој 
регион, узбекистанската служба й ги проследувала на фран-
цуската. Со тоа се изградила покомплетна слика за состојбите 
со Ал каида во тој период. Сепак, службата од Ташкент не била 
единствената која ги информирала западните земји за ак ции-
те и за плановите на терористичките групи. Француската служ-
ба успеала да придобие неколку џихадисти од предградијата 
на поголемите француски градови, кои извесно време по ми-
нале во логори за обука на екстремисти. Французите пос тиг-
нале огромен успех со тоа што ги натерале повторно да се 
вратат во камповите, но сега како француски агенти. На тој 
начин, свежи информации добивале од северот на Авганистан. 
Со пресекот на овие факти и аргументи произлегува дека 
француската разузнавачка служба располагала со најдетаљни 
и најкомплетни информации за севкупната мрежа на Ал каида 
во периодот 2000-2001 година. Дури се забележани и анегдоти 
кои меѓусебе си ги раскажувале Муџахедините од органи за-
цијата која навистина претставува голем дострел за една 
служба. По сè ова, се поставува прашањето зошто амери-
канските безбедносни органи и служби не ги искористиле 
податоците со кои навреме биле известени од своите фран-
цуски колеги? Дури и Французите се изненадени од фактот 
дека не е постапено по ниту едно од предупредувањата, кои им 

биле доставени на американските организации кои се зани-
маваат со проблемот на тероризмот. Париз тврди дека би било 
непрофесионално доколку тие информации не би биле про-
следени до ЦИА и до ФБИ. Но, од другата страна, пак, може да 
се слушне поинаква реторика. Вашингтон тврди дека не до-
биле никакви информации од Франција за плановите на Ал 
каида поврзани со нападите од 11 септември. Кој ја зборува 
вистината? Кој кому нешто му подметнува? Времето и исто-
ријата ќе потврдат што навистина се случувало на релација 
Вашингтон - Париз. 

Во изминатите че ти-
ри години, колку што 
Американците се рас-
поредени во Ирак, од 
таа земја секојдневно 
исчезнувале по околу 
200.000 барели сурова 
нафта. Претворено во 

пари тоа значи дека од Ирак снемувало десет ми-
лиони долари секој ден. Нафтата била транзитирана 
по шверцерските патишта, но и корупцијата имала 
свое место. Голем дел од течното злато е украдено. 
Одредени сознанија говорат дека Ал каида има до-
стапност до изворите на нафта, ги подмитува луѓето 
кои работат таму и преку продажбата заработува 
големи приходи, со кои ги финансира теро ристич-
ките акции ширум светот.

ТЕРОРИЗАМТЕРОРИЗАМ


