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Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Б А Л К А Н О Т  П Л О Д Н О  Т Л О  З А  В И      Р Е Е Њ Е  Н А  И С Л А М С К И О Т  Ф У Н Д А М Е Н ТА Л И З А МБ А Л К А Н О Т  П Л О Д Н О  Т Л О  З А  В И   

АЛ КАИДА МЕЃУ    ЅВЕРСКИОТ И АЛ КАИДА МЕЃУ  
ИНТЕЛЕКТУАЛНИ    ОТ ТЕРОРИЗАМИНТЕЛЕКТУАЛНИ  

Познати се начините на егзекуција 
на припадниците на Ал Каида 
врз заробените војници и ци ви-

ли. Иако се повикуваат на исламот и на 
Куранот, озлогласените Муџахедини 
сепак го сквернават на најприземен 
начин. Светот досега нема забележано 
такви злосторства и покрај многуте 
нечовечки методи на убиства низ вал-
каната човекова историја. Босна ќе ос-
тане да му сведочи на човештвото како 
земја, како територија, на чие тло се 
извршија досега невидени злосторства 
врз човековиот род, врз цивили заци-
јата... Слободољубивиот свет ќе порача 
- никогаш и никаде да не се повтори. 
Но, за несреќа... тоа се повторува овде, 
онде, во Ирак, во Авганистан, во Че че-
нија, во Лондон, во Глазгов... Каде е след-
ното, кој е следниот?

БОСНА - СВЕДОК НА 
НЕЧОВЕЧКОТО ВО 

ЧОВЕКОТ
Во муџахединските акции се ко рис-

тат најодвратни начини за егзекуција 
на противникот. Убиството со куршум е 
наједноставниот, но не и најпосакуван 
метод за ликвидација. Со пиштол или со 

Ал Каида ја користи секоја 
можност за промоција на 
своите цели. Не ги избира 
ниту местата, ниту 
средствата. Цел е да дојде 
до срцето на Европа. 
Идеален полигон за тоа е 
Балканот. Речиси 15 години 
таа тука е присутна. Ги чека 
грешките на противниците. 
Просечниот балкански 
муслиман се обидува да го 
претвори во суров 
фундаменталист кој ќе ја 
држи Европа во страв и во 
неизвесност. Ниту НАТО 
може да й застане на 
опашката. Ако ја сретне, ќе 
ја одмине, полека, на прсти, 
незабележливо. Кукавички, 
зарем не?

АЛ КАИДА ВОЈУВА ПРОТИВ ЦЕЛ СВЕТАЛ КАИДА ВОЈУВА ПРОТИВ ЦЕЛ СВЕТ

Својот најголем напредок и продор во Европа Ал каида го направи 
токму преку Босна, за време на војната во деведесеттите години на 
минатиот век. И денес во Сараево, во Тузла и во Зеница има одреден 
број Муџахедини кои таму живеат под заштита на муслиманските 
власти во федерацијата. Тие 
создаваат полигони за пра-
вење оперативни планови, 
кои би биле насочени кон на-
пади во европските земји. 
Познат е настанот од желез-
ничката станица во Мадрид 
од 2003 година, кога биле 
убие ни повеќе од 200 лица 
во терористичкиот напад, 
планиран токму во Босна. 
Според информациите, сега 
во Босна се прават исти так-
ви планови за нови сцена-
рија во Шпанија и во Италија. 
Мисиите на меѓународната заедница во Босна  практично се немоќни. 
Досега тие ништо не успеале да направат за сузбивање на теро рис-
тичките планери во оваа поранешна ју република. Денес Ал каида 
војува со цел свет. Тоа е речиси навистина така. Во Ирак, во Авганистан, 
во Индонезија, на Филипините, во африканските земји, напаѓа во САД, 
во Велика Британија, во Шпанија, ја има и на Косово, Кавкаскиот ре-
гион...

АБУ АБДЕЛ АЗИЗ -  НАЈКРВОЛОЧНИОТ АБУ АБДЕЛ АЗИЗ -  НАЈКРВОЛОЧНИОТ 
МУЏАХЕДИН ВО БОСНАМУЏАХЕДИН ВО БОСНА
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Б А Л К А Н О Т  П Л О Д Н О  Т Л О  З А  В И      Р Е Е Њ Е  Н А  И С Л А М С К И О Т  Ф У Н Д А М Е Н ТА Л И З А М Р Е Е Њ Е  Н А  И С Л А М С К И О Т  Ф У Н Д А М Е Н ТА Л И З А М

АЛ КАИДА МЕЃУ    ЅВЕРСКИОТ И  ЅВЕРСКИОТ И 
ИНТЕЛЕКТУАЛНИ    ОТ ТЕРОРИЗАМ ОТ ТЕРОРИЗАМ

пушка се убива од далечина, кога про-
тивникот не е в рака, но кога ќе успеат 
да го фатат, тогаш почнува "церемо-
нијата" која прави огромно задоволство 
за фанатиците. Од средствата кои ги 
користат за извршување масакри нај-
применувани се ножот, бодликавите 
жици за давење, моторната пила, се-
кирата... На подрачјето на Травник во 
Босна досега се извршени најкр во лоч-
ните сценарија на странските Муџа хе-
дини, кои на повик на некои босански 
функционери им се приклучија на мус-
лиманите во бојот против Србите и Хр-
ватите. На пример, впечатлив е на падот 
на селото Гуча Гора, во близина на Трав-
ник, кое е населено со Хрвати. По за-
земањето на селото од страна на Му-
џахедините и на босанските борци, беа 
заробени цивили. Според созна нијата, 
околу 20 мажи, меѓу кои имало и деца, 
паднале во рацете на крволочните 
воини. Заробените биле одведени во 
селскиот атар и ги убиле со ножеви и со 
моторна пила. Најгрозоморен е слу ча-
јот на убиството на дете пред очите на 
неговиот татко, кој и покрај проти ве-

младо дете може да биде ослободено. 
Но, веројатно во Босна немало такви 
исклучоци. Дете од Травник, исплашено 
не сакало да се оддели од татко му, што 
многу ги налутило странските борци. 
Таткото морал да го гледа чинот на от-
секување на главата на неговиот син со 
нож, случај кој и денес многумина го 
пре раскажуваат низ Босна. Веднаш по-
тоа биле ликвидирани сите заробени 
Хрвати.

ЕДНАШ ТЕРОРИСТ, 
ЗАСЕКОГАШ 
ТЕРОРИСТ

Поранешниот градоначалник на Ма-
глај и поранешен офицер на босанската 
армија, Џевад Галијашевиќ, изнел ин-
формација во која тврди дека Муџа хе-
динот кој отсекол три српски глави за 
време на војната во Босна и се сликал 
со нив е Абу Абдел Азиз, попознат како 
Барбадоса. Тој е еден од основачите на 
Ал каида во Босна и командант на сите 

њето морал да го гледа чинот на егзе-
куција. Правилата на Ал каида налагаат 
децата да не бидат цел на убиства, но 
тоа не мора да биде секогаш и секаде 
применливо. Обично, прво заробени-
ците ги прегледуваат, гледаат дали де-
цата имаат влакна на срамните места, 
па доколку станува збор за премногу 

Муџахедини во деведесеттите години 
на тие простори. Абдел Азиз бил голем 
пријател со Алија Изетбеговиќ. Во Бос-
на дошол во 1992 година, со намера да 
формира ќелија на озлогласената те-
рористичка организација. Во селото 
Јабланица го основал првиот теро рис-
тички муџахедински камп. Иако на сли-

ката има автентичен талибански изглед, 
сепак тој денес, како што тврдат оние 
кои го познаваат, има променет фи зич-
ки изглед. Тој е потполно непре по знат-
лив. Инаку, за време на босан ската вој-
на, Абдел Азиз имал тесни врски со по-
којниот претседател од кого добивал 
пофалби за извршените акции. На при-
мер, тој имал средба со Изет беговиќ са-
мо 15 дена пред да го изврши грозо-
морниот акт, кога со чизма газел три от-
сечени српски глави. Дури на прет се-
дателот му дал и фундамен та листичко 
име, нарекувајќи го Али Изак. Србите 
со отсечени глави биле опера тивци на 
српските сили кои работеле во поза ди-
на, а кога биле уапсени од Абдел Азиз 
тие воопшто не биле воору жени. Една 
од главите, како 'трофеј за успехот", ја 
ставиле во канцеларијата на тогашниот 
шеф на полицијата, Шемсу дин Мехме-
довиќ. Сепак, првите луѓе на партијата 
на Изетбеговиќ се спротив ставиле на 
таквиот начин на војување. Самиот Мех-
медовиќ се обидувал да им објасни на 
Муџахедините дека тоа е премногу кр-
волочно и дека треба да престанат, но 
попусто. Уште следната, 1993 година, 
оние поумерените биле сменети лично 
од страна на Изет бего виќ. Оттука, мно-
гумина го поставуваат прашањето дали 
босанскиот претсе да тел бил поттик ну-
вач на крвавиот фун даментализам? Аб-
дел Азиз се сретнал со Изетбеговиќ и 
во 1997 година, кога дошол во местото 
Бочиња, заедно со Мухамед ал Зава хи-
ри, на одбележу ва њето на дваесет и 
седмата ноќ на Рамазанот. Тогаш офи-
цијалните сараевски власти имале за-
тегнати односи со Вашингтон, поради 
фактот дека босанскиот претседател 
имал сè потесни врски со Ал каида. По 

"Ал каида лажно се повикува на 
исламот. Таа ме убедуваше дека 
нау ката на исламот е насочена кон 
христијаните, кон Евреите... Лу ѓе-
то ме убедуваа дека ние, мусли ма-
ните сме нивни жртви. Презаситен 
сум од религиите. За мене верата 
веќе не е важна. Не сакам да при-
паѓам на ниту една вера".

Али Хамад, поранешен офицер 
на Ал каида, сега борец против 
тероризмот

ОБЕЗГЛАВЕНИ СРПСКИ ОПЕРАТИВЦИ ОБЕЗГЛАВЕНИ СРПСКИ ОПЕРАТИВЦИ 
ПОД ЧИЗМАТА НА АБДЕЛ АЗИЗПОД ЧИЗМАТА НА АБДЕЛ АЗИЗ
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Дејтонскиот до говор Муџахедините имале рок од 60 дена 
да ја напуштат Босна, но наместо тоа тие добиле и сè уште 
добиваат босански државјанства. Едно време Абдел Азиз 
заминал на Косово да се бори против српските сили, а по-
тоа за минал за Авганистан. Бил уапсен во Саудиска Ара-
бија за ради кревањето во воздух на американската воена 
база во Дахрам. Тогаш загинале 17 американски војници. 
Бо санските власти сè уште тврдат дека тој се наоѓа во 
затвор во Арабија, но според одредени извори тоа не е 
точно. Азиз успеал да побегне во Авганистан и денес таму 
ко мандува со Муџахедините кои се борат против сојуз нич-
ките сили. Имало случаи кога се потпишувал на бројни 
комуникеа на Ал каида со полно име и презиме - Шеик 
Махмуд Абу - Абдел Азиз ал Мусетин.

БЛЕР ЈА НАВЛЕЧЕ АЛ КАИДА ВО 
БРИТАНИЈА

Дека Ал каида не претставува само "мачкина кашлица" 
по силните удари врз неа, во неколку упоришта, покажува 
и последната серија напади во Велика Британија и во 
Шкотска. Островот повторно се најде под налетот на 
фанатиците, токму во периодот кога се навршуваат две 
години од крвавите напади во Лондон, во кои загинаа ше-

есет тина лица. Структурата на те рористичката мрежа не е 
составена само од психо-типови, кои знаат да цедат крв од 
човековото тело, туку и од интелектуалци, кои криејќи се зад 
научените западни вредности се целосно не забележливи за 
органите и никој не може да се посомнева во нивната над во-
решност и карактер. Осомничените за послед ните теро рис-
тички акции се лекари и студенти по медицина, што создава 
уште поголема паника. Со тоа се покажува и се до кажува дека 
мрежата на Бин Ладен придобила и интелектуалци за ширење 
на својата крвава кауза. Претходно, интелектуалците - теро-
ристи ја сработиле најтешката работа, она што не можат да го 
направат фанатиците со потпросечно интелектуално ниво - ис-
питување на теренот, доаѓање до важни информации за лока-
цијата, која е мета на нападот и сл. Подолго време е јасно дека 
Британија е нај се риозната мета на Ал каида во Европа. Тоа 
најмногу е резултат на политиката на експремиерот Тони Блер. 
Колку новиот шеф на моќниот "Даунинг стрит", Гордон Браун, ќе 
биде вешт да се из влече од канџите на светскиот хорор, а при-
тоа да го зачува достоинството дека не потклекнал пред ти-
ранијата, рано е да се предвиди.

Важните луѓе во Ал каи-Важните луѓе во Ал каи-
да секогаш добиваат пари да секогаш добиваат пари 
за работата која ја из вр-за работата која ја из вр-
шуваат, што не е случај и шуваат, што не е случај и 
со нивните борци. Тие бук-со нивните борци. Тие бук-
вално се третирани како вално се третирани како 
животни, кои имаат само животни, кои имаат само 
желба да војуваат на на-желба да војуваат на на-
чините кои им ги одредува чините кои им ги одредува 
организацијата. Добиваат организацијата. Добиваат 
само минимални средства само минимални средства 
и тоа доколку максимално и тоа доколку максимално 
ја извршат задачата, а во ја извршат задачата, а во 
спротивно не. Се ветуваат спротивно не. Се ветуваат 
огромни финансиски сред-огромни финансиски сред-
ства кои на крај завр шу ва-ства кои на крај завр шу ва-
ат во рацете на извр шите-ат во рацете на извр шите-
лите на делото. На пра-лите на делото. На пра-
шањето: "А, што ако некој шањето: "А, што ако некој 
загине?", следува одго во-загине?", следува одго во-
рот: "Ќе биде награден на рот: "Ќе биде награден на 
оној свет".оној свет".

За Муџахедините, вехабистите се само при-
падници на една секта, која е непожелна за 
организацијата на Бин Ладен. Според нив, ве-
хабиите се муслимани, но не се нормални. 
Тие го застапуваат фанатизмот, го сакаат 
свое то, а туѓото го мразат. Исламот го го во-
рел спротивното - сакај го своето, но почи ту-
вај го туѓото. Муџахедините сметаат дека 
вехабиите имаат чувство дека треба да се 
нападне секој кој не личи на нив. Токму за ра-
ди тоа биле на чекор од тероризмот. Веха-
биите ја сакаат Ал каида, ја поддржуваат, но 
таа избира кои луѓе можат да пристапат во 
нејзините редови.

ГЛАЗГОВ НАПАДНАТ ОД АЛ КАИДА ГЛАЗГОВ НАПАДНАТ ОД АЛ КАИДА 


