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А Н Т И Т Е Р О Р  К О А Л И Ц И Ј АТА  Б Е З       С Т РАТ Е Г И Ј А ,  А Л  К А И Д А  С ТА Н У В А  П О М О Ќ Н АА Н Т И Т Е Р О Р  К О А Л И Ц И Ј АТА  Б Е З   

АМЕРИКААМЕРИКА  ЌЕ ГИ БО    МБАРДИРА МЕКА ЌЕ ГИ БО  
И МЕДИНА ДОКОЛК    У И МЕДИНА ДОКОЛК Й СЕ СЛУЧИ НОВ 
11 СЕПТЕМВРИ!?11 СЕПТЕМВРИ!?

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Експертите проценуваат - Ал каида 
денес станува сè посилна. И покрај 
секојдневните напади врз неј зи ни-

те упоришта во Ирак, во Авганистан и на 
други точки на кои се позиционира, мре-
жата на Бин Ладен не слабее. По шест го-
дини од нападите врз Њујорк и Ва-
шингтон, САД и нивните сојузници во ан-
титерористичката коалиција, не успеаја 
да ја уништат структурата на озлогла-
сената организација на Муџахедините. 
Напротив, сè почесто се објавуваат пре-
дупредувања дека западниот свет може 
да се најде уште пред еден голем напад, 
многу покатастрофален од оној на 11 се-
птември. Светот полека, но сигурно вле-
гува во војни, кои подоцна се гло бали-
зираат. Тие прераснуваат од локални во 
регионални, а секогаш верата и нацио-
налната омраза се повод за крвавите 
епи зоди кои секојдневно се случуваат. 
Осама бин Ладен неколку пати досега 
повтори дека Америка и Американците 
се ранливи и дека светите борци на Ала-
хот треба да продолжат со истата ди-
намика, доколку сакаат понижување и 
уништување на американската импе ри-
ја. Шест години американската админис-
трација и Пентагон се во војна со Ал 
каида. Главна цел е нејзино уништување. 
Но, и покрај огромните финансиски сре-
дства кои беа издвоени за операциите 
на Средниот Исток и во Азија, и покрај 
огромните воени и цивилни жртви, за-
падните демократии не му овозможија 

Стравот од новите закани 
на тероризмот се шири низ 
Европа, особено по 
неодамнешните апсења на 
две групи екстремисти во 
Данска и во Германија. 
Наводно, тие се 
подготвувале да го 
"одбележат" 11 септември 
на само ним својствен 
начин. Сите извори 
укажуваат дека на Европа й  
се закануваат нови напади. 
На опасноста најмногу се 
изложени Велика Британија, 
Германија, Белгија, Италија 
и Шпанија. 
Антитерористичките мерки 
на континентот не се 
доволни ниту да се осуети, а 
не, пак, да се спречи напад 
на Ал каида или на некоја 
сродна организација. Сега 
уште поголем проблем 
претставува активирањето 
на европските 
екстремистички групи, меѓу 
кои и шпанската ЕТА, кои 
најавија нови акти на 
насилство. Западот сега се 
наоѓа во исклучително 
тешка позиција. Очигледно 
досегашните мерки и 
стратегии за елиминација на 
тероризмот на глобално 
ниво не ги даде очекуваните 
резултати. Поединци 
предлагаат уште 
поагресивни акции против 
структурите на Ал каида. 
Една од нив е и воздушен 
напад врз светите 
муслимански места Мека и 
Медина.

на светот да се ослободи од заканите на 
терористите. Го обесија т.н. спонзор на 
терористите, Садам Хусеин, го уништија 
најголемиот дел од талибанските упо-
ришта во Авганистан, но Осама и натаму 
се заканува и вели дека неговата терор-
организација е силна како никогаш до-
сега. Резултатите на сојузничката анти-
терористичка коалиција се под оче кува-
њата, ако се има предвид колку пари се 
вложија во операциите и колку луѓе за-
гинаа за демократската кауза. Дури и 
американските експерти признаваат де-
ка Ал каида не само што не е уништена, 
туку станува уште и помошен фактор 
отколку што беше на почетокот. Денес 
таа постои и таму каде што никој не 
претпоставуваше дека ќе биде. Доказите 
за тоа доаѓаат од речиси сите држави во 
кои таа е присутна, од Европа па сè до 
Австралија. Терористичките бомби се 
огласија во Мадрид, Москва, Шарм ел 
Шеик, Њу Делхи, Карачи, Џакарта, Ис-
танбул, Сиднеј... Тоа е доказ дека Осама 
бин Ладен го има низ цел свет.

АЛ КАИДА НАПАЃА 
СО ГЕРМАНЦИ И СО 

СКАНДИНАВЦИ
Во земјите од ЕУ е во тек операција за 

пронаоѓање и за апсење на личности 
поврзани со Ал каида. Осуммина ис ла-

СВЕТИЛИШТЕТО ВО МЕКА - ПОТЕНЦИЈАЛНА СВЕТИЛИШТЕТО ВО МЕКА - ПОТЕНЦИЈАЛНА 
МЕТА ЗА НАПАД ВО АНАЛИЗАТА НА МЕТА ЗА НАПАД ВО АНАЛИЗАТА НА 
КОНГРЕСМЕНОТ ТОМ ТАНКРЕДОКОНГРЕСМЕНОТ ТОМ ТАНКРЕДО
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АМЕРИКА ЌЕ ГИ БО    МБАРДИРА МЕКА  МБАРДИРА МЕКА 
И МЕДИНА ДОКОЛК    У  У ЙЙ СЕ СЛУЧИ НОВ СЕ СЛУЧИ НОВ  
11 СЕПТЕМВРИ!?

мисти уапсени во Данска признале дека 
имале контакти со водачите на оваа те-
рористичка организација, додека во 
Германија сè уште се анализира кој би 
можел да стои зад екстремистите от-
криени во Северна Рајна Вествалија. 
Двете групи кои беа навреме осуетени, 
ги поминале сите подготвителни фази и 
биле пред извршување на бомбашки 
удари. Се претпоставува дека една од 
нивните централи се наоѓа во Хамбург, 
од каде се проектирани и плановите за 
напад врз Америка на 11 септември 
2001 година. Огранокот на Ал каида во 
Хамбург бил составен од Турци, Пакис-
танци и Германци. Со тоа се потврдени 
досегашните предупредувања дека Ал 
каида успева во своите редови да при-
добие и екстремисти од немуслиманско 
и неарапско потекло. Така, борбата про-
тив тероризмот станува уште потешка и 
непредвидлива. Таканаречените бели 
терористи сè повеќе ги има низ Европа. 
Некои од нив се согласуваат со идео ло-
гијата на Осама бин Ладен, а други, пак, 
тоа го прават од материјални причини и 
за стекнување профит од акцијата во ко-
ја учествуваат. Германските или скан-
динавските екстремисти, поради белиот 
тен стануваат непрепознатлив непри ја-
тел за западниот свет, за разлика од 
еден Арапин или муслиман со црн тен, 
во кој секоја служба гледа потенцијален 
терорист само поради физичкиот из-
глед.

СЦЕНАРИЈА ЗА 
ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД 

ИРАК
Најавите за повлекување на околу 

30.000 американски војници од Ирак до 
средината на 2008 година, предизвикаа 
нова паника во западниот свет. Тврдата 
политика на Буш по тоа прашање не на-
вестуваше таква разврска на окол нос-
тите во Ирак, но веројатно тоа би била и 
најмалку болната стратегија за изле гу-

САМО ЗАКАНАТА ЗА НАПАД ВРЗ МЕКА И МЕДИНА ЌЕ ГИ 
ОДВРАТИ ТЕРОРИСТИТЕ ОД НИВНИТЕ НАМЕРИ

Неодамна, американскиот претседа тел-
ски кандидат, Том Танкредо, изјави дека нај-
добар начин за спречување на терорис-
тичките на пади во иднина би била заканата 
за бом бар дирање на исламските свети мес-
та, Мека и Медина. Танкредо е републиканец 
и моментно е конгресмен од сојузната др-
жава Колорадо. Тој верува дека таков напад 
на САД врз Мека и Медина е неизбежен и 
дека Вашингтон мора да почне да прави 
план како тоа да го изведе. 

"Кога мене би ме прашале, јас би им об јас-
нил на муслиманите дека по нападот врз 
САД би следел напад врз нивните свети мес-
та, Мека и Медина. Тоа е единствената ра-
бота ко ја може да ги одврати терористите од 
наме рата повторно да ја нападнат Америка", 
вели Танкредо. 

На ваквите изјави на републиканскиот 
кон гресмен веднаш реагираше исламското 
здру жение за човекови права со седиште во 
Ва шингтон, истакнувајќи дека тие не й доли-
ку ваат на личност која се занимава со јавна и 
политичка работа во САД. Овие предлози 
внесоа вознемирувачки тонови меѓу мус ли-

манските заедници, а според некои анализи, хипотетичката закана на Та-
нкредо почнала да дава резултати. Други, пак, велат дека таквите настапи 
се само поттик за радикалните групи да преземат чекори, кои ќе одат во 
насока на подготвување и изведување нови напади врз американска те-
риторија. Проценките се дека протестите кои ги предизвика објавувањето 
на карикатурата на Мухамед би биле "мачкина кашлица" во споредба со 
она што може да го предизвика потенцијалниот план за ваков облик на 
стратегија на американската политика, кога станува збор за уништувањето 
на терористичките упоришта.

Германското Министерство за внатрешни работи, по апсењето Германското Министерство за внатрешни работи, по апсењето 
на осомничените за тероризам пред неполн месец, се заложи за на осомничените за тероризам пред неполн месец, се заложи за 
надгледување и за следење на оние Германци кои ја промениле надгледување и за следење на оние Германци кои ја промениле 
својата вера и преминале во ислам. Тие личности, според про-својата вера и преминале во ислам. Тие личности, според про-
ценките, се уште пофанатични од веќе докажаните муслимани, ценките, се уште пофанатични од веќе докажаните муслимани, 
затоа што се обидуваат со својот фанатизам да им се претстават во затоа што се обидуваат со својот фанатизам да им се претстават во 
најсилно светло на верските поглавари, со цел да ја здобијат најсилно светло на верските поглавари, со цел да ја здобијат 
довербата кај нив. Двајца од уапсените, Даниел С. и Фриц Г., ин-довербата кај нив. Двајца од уапсените, Даниел С. и Фриц Г., ин-
директно признале дека го прават токму тоа. Сега експертите се директно признале дека го прават токму тоа. Сега експертите се 
во фаза на утврдување дали тоа го прават од хумани причини кон во фаза на утврдување дали тоа го прават од хумани причини кон 
муслиманската заедница или од екстремистички побуди. Она што муслиманската заедница или од екстремистички побуди. Она што 
ја загрижува германската Влада е тоа што сè поголем број Гер-ја загрижува германската Влада е тоа што сè поголем број Гер-
манци преминуваат во исламска вера. Според податоците од манци преминуваат во исламска вера. Според податоците од 
Централниот институт на исламскиот архив, во 2005 година во Централниот институт на исламскиот архив, во 2005 година во 
ислам преминале околу 1.000 Германци, а наредната 2006 година ислам преминале околу 1.000 Германци, а наредната 2006 година 
тој број е зголемен на 4.000 лица. Од вкупно 3,3 милиони мус-тој број е зголемен на 4.000 лица. Од вкупно 3,3 милиони мус-
лимани, колку што живеат во Германија според статистички по-лимани, колку што живеат во Германија според статистички по-
датоци, близу 18.000 имаат германско потекло.датоци, близу 18.000 имаат германско потекло.
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вање од пустинскиот бунар. Американската доктрина ве-
ли дека досегашното континуирано јакнење на военото 
присуство во оваа земја ги оправдало очекувањата и ги 
постигнало целите, па затоа сега е дојдено време за на-
малување на контингентот на Пентагон. Проценето е дека 
најавеното намалување на маринците нема да ги загрози 
стабилноста и безбедноста на ирачката држава и нема да 
им послужи како шанса на екстремистите за заземање 
клуч ни делови од територијата која сега е под контрола на 
сојузничките сили. Првото повлекување на околу 4.000 
војници е најавено за декември оваа година. Додека се 
пра ват новите воени анализи, американскиот Конгрес ги 
пребројува сумите кои досега ги издвојуваше за војните 

во Ирак и во Авганистан и средствата кои во наредниот период 
би биле одредени за продолжување на операциите. Проекциите 
велат дека операциите во овие две земји наскоро би можеле да ја 
над минат цифрата од 1.000 милијарди долари, односно двојно по-
ве ќе од она што досега е потрошено. Моментно американската 
вој ска има 160.000 војници во Ирак и 25.000 во Авганистан, а САД 
веќе потрошиле 500 милијарди долари. Службата за буџет при 
аме риканскиот Конгрес, која претставува независно тело, пред-
видува две сценарија до 2017 година. Според првото, бројот на 
американските сили во Ирак и во Авганистан до 2010 година ќе 
се намали на 30.000 и на тоа ниво ќе останат до 2017 година. Како 
ќе се намалува бројот така ќе опаѓаат и трошоците, кои би се дви-
желе од 480 до 600 милијарди долари во тој временски период. 
Според второто сценарио, бројот на војниците ќе се намали на 
75.000 до 2013 година и таа бројка би била актуелна до 2017 
година. Во согласност со тоа, трошоците би се движеле од 920 до 
1.010 милијарди долари.

Ал Каида и денес 
деј ствува во Босна, но 
во полуилегала пора-
ди притисокот од За-
пад. Република Срп-
ска, пак, е трн во окото 
на исламските фун-
даменталисти. Сепак, 
таа наскоро нема да 
се најде на мета на ор-
ганизацијата на Бин 
Ладен за да не го при-

влече гневот на западните демократии и за да 
не се открие дека Босна се користи како полигон 
за напади во Европа. Денес во Зеница, Тузла и во 
други босански градови има од 700 до 800 т.н. 
терористи-спијачи, кои го чекаат моментот за 
да тргнат во акции ширум светот. Затоа мно гу-
мина Босна ја нарекуваат ветена земја за фун да-
менталистите. Таа "чест", меѓу другите, ја имал и 
Мухамед Ата, еден од пилотите кои ги изведоа 
нападите на 11 септември во Америка. Тој во ју-
вал во Босна против Србите, а обуката ја стек нал 
во местото Бочиња. Денес експертите оправдано 
констатираат дека Ал каида се роди во Ав га ни-
стан, но израсна во Босна и таму стана полно-
летна. Како увозници на тероризмот во оваа 
екс ју-република се сметаат Хасан Ченгиќ, Алија 
Изетбеговиќ и Харис Силајџиќ.

Во последно 
време и Сирија 
се соочува со 
заканите на ис-
ламските екс-
тремисти. До се-
га најмалку ше-
ст сириски вој-
ници се убиени 
од нападите на 
т е р о р и с т и т е 
кои доаѓаат од 
Ирак. Офи ци-
јален Дамаск сè почесто запленува оружје кое се 
користи за терористички цели, вклучувајќи и по-
јаси со експлозив, кои ги користат напаѓачите са-
моубијци. САД и натаму ги обвинуваат сириските 
власти дека се претолерантни кон екстремните 
групи во земјата и дека од некои структури до-
биваат дури и поддршка за изведување бом баш-
ки напади врз американски интереси.

ССÈÈ ПОВЕЌЕ МАРИНЦИ ГО ЧЕКААТ ДЕНОТ  ПОВЕЌЕ МАРИНЦИ ГО ЧЕКААТ ДЕНОТ 
КОГА ЌЕ СЕ ВРАТАТ ДОМАКОГА ЌЕ СЕ ВРАТАТ ДОМА


