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Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

З Е Л Е Н АТА  З Е Л Е Н АТА  
Т РА Н С В Е Р З А Л А  Т РА Н С В Е Р З А Л А  
Ќ Е  Г О  О Ф О Р М И  Ќ Е  Г О  О Ф О Р М И  
Б А Л К А Н С К И О ТБ А Л К А Н С К И О Т   
ИСЛАМСКИ КАЛИФАТИСЛАМСКИ КАЛИФАТ

Додека Брисел зборува како 
Западен Балкан треба забрзано 
да се интегрира во европските 
тела, регионот преку проектите 
на девијантните сили забрзано 
се враќа во рикверц. 
Декларативните заложби на 
балканските режими без 
стратегија за практично 
елиминирање на процесите 
кои го сопираат развојот, не 
помагаат во надминувањето на 
опасностите кои нè туркаат 
назад. Југоисточна Европа е 
посочена како полигон за 
вкотвување на радикалниот 
ислам, преку кој потоа истиот 
треба да се инфилтрира во 
централните и во западните 
делови на континентот. 
Слабите балкански држави се 
идеални за развој на 
стратегијата на Ал каида и 
нејзините пропагатори. Токму 
на нивната територија 
отпочнуваат проектите со кои 
треба да се загрози и да се 
порази Европа. 

Огромните количества 
оружје, кои секојдневно 
транзитираат низ 
јужноевропските рути, одамна 
ги загрижуваат 

западноевропските земји. Но, 
во исто време не преземаат 
речиси ништо за да им 
помогнат на администрациите 
од Загреб до Софија во 
надминувањето на опасностите 
кои демнат. Им се крена коса на 
глава на европските дипломати 
и политички претставници кога 
деновиве ги слушнаа 
информациите дека Ал каида, 
преку Хрватска, настојува да 
изведе напади на европско тло. 

Зарем слушнаа нешто ново? 
Зарем досега тие разузнавачки 
податоци не ги знаеја и не 
располагаа со нив? Отсуството 
на стратегија во борбата 
против глобалниот тероризам 
ја доведува состојбата до овој 
степен. Чудењето, стравот и 
бегањето од одговорноста на 
надлежните воопшто не помага 
во неутрализацијата на 
глобалното зло. 

Доколку набрзо не отпочне 
изготвување на планот за 
сеопшта борба против 
тероризмот, во тој случај 
европското слепо црево, како 
што многумина го нарекуваат 
Балканот, ќе почне да 
метастазира во екстремен 
облик, кој тешко ќе може да се 
санира.

Ал каида ја загрижува Европа. 
Нејзиниот експанзионизам, кој 
континуирано се одвива, ја на-

лага потребата од посеопфатно ан га-
жирање на полето на борбата против 
тероризмот. Доколку не се спречат раз-
војните циклуси на екстремистичките 
групи и организации, континентот ри-
зикува постојано да живее со опасноста 
од грозоморни акти врз човештвото. 
Постоењето на база на Ал каида на Бал-
канот е пораз, пред сè, за НАТО и за ЕУ. 

Како што е познато, последниве два-
есет години во Југосточна Европа има 
најголема концентрација на меѓуна ро-
ден воен фактор. Мисијата на СФОР во 
Босна, КФОР на Косово, базите во Гр-
ција, своевремено УНПРЕДЕП во Маке-
донија... И покрај илјадниците странски 
војници распоредени во балканските 
земји, сепак меѓународната заедница 
не успеа да го спречи инфилтрирањето 
на екстремниот исламски фундамен-
тализам. СФОР беше немоќен во дуелот 
со босанските муџахедини, КФОР на-
мерно избегнуваше тет-а-тет средби со 
паравојските на УЧК, кои својата идео-
логија ја темелеа врз погледите на Бин 
Ладен, обидите на македонските без-
бедносни сили да ја амортизираат си-
лата на радикалните групи во северо-
западниот дел на Македонија често беа 
оквалификувани како пречекорување 
на надлежностите и употреба на пре-
кумерна сила... И низа други примери. 

Мекиот и недефиниран став на офи-
цијален Брисел по овие прашања при-
донесе радикалниот фундаментализам 
да доживее процут на овие подрачја. 
Но, притоа истите пацифисти од ЕУ 
треба и мора да знаат дека крајна мета 
на фундаменталистите на Ал каида не 
се Хрватите или Бугарите, Македонците 
или Словенците, туку Европејците од 
западниот дел на континентот. Не ма ње-
то доволно соработка меѓу балканските 
метрополи и централата во Брисел са-
мо им овозможи на фанатиците од пот-
кавказието да најдат плодна почва во 
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регионот и оттука да атакуваат низ 
Европа. Сè ова што сега се случува е 
своевиден бумеранг за незаинтере си-
раноста на официјалните европски те-
ла да му застанат на опашката на гло-
балниот тероризам. Хаотичните сос-
тојби кои владеат во Босна, во Санџак и 
на Косово се основа за продор на 
исламскиот фанатизам подалеку од 
овие места. И покрај тоа што повеќе од 
десет години се знае дека овие региони 
се дувла на балканскиот фундамен та-
лизам, сепак никој не покрена ини ци-
јатива, ниту дипломатска, ниту поли-
циска ниту армиска за разбивање на 
мини центрите на Ал каида. Затоа денес 
Нови Пазар во Србија е исто она што е 
Кабул во Авганистан, Зеница во Босна е 
исто она што е Техеран во Иран...

ХРВАТСКА ИДЕАЛНА 
ПОРТА ЗА ПРОДОР ВО 

ЕВРОПА
Во првите месеци од 2008 година 

дојде до раздвижување на балканските 
исламски организации, кои се оби ду-
ваат да направат прегрупирање и ново 
позиционирање на сопствените сили. 
Паралелно со тоа дојде до изместување 
на веќе постојните т.н. магацини со 
оружје на екстремните групи и нивно 
префрлање на други локации. 

Спрегата меѓу Ал каида и веха бис-
тичките движења се зацврстува. Нив ни-
те мрежи прават координирани акции 
за префрлање на оружје од Босна и од 
Санџак во Хрватска. Тоа беше предмет 
на интересирање на јавноста  послед-
ниве седмици. За реализација на таа 
цел се користи севкупната политичко-
економска и безбедносна ситуација во 
регионот. Особено во прилог им одат 
реформите кои се спроведуваат во зем-
јите од Југоисточна Европа, бидејќи ад-
министрациите речиси целото свое 
време го трошат на тој план. Се по ста-
вува прашањето зошто токму Хрватска 
е одбрана како земја за трансфер на 
оружјето на радикалните групи? Од-
говорот е едноставен - Хрватска нас-
коро ќе стане земја-членка на ЕУ, гра-
ниците кон континентот ќе бидат от во-
рени, па оттука и преносот на убојните 
средства кон европските земји ќе биде 
олеснет. Терористичките напади во 
европските метрополи тогаш ќе бидат 
многу поедноставно изводливи. 

Правците по кои се движи оружјето 
низ Хрватска се Загреб, Карловац, Гуња 
и Сплит. Еден илегален канал оди преку 
месноста наречена Посавина, а главен 
координатор е Владимир Попиловски, 
човек близок на Муџахедините од од-
редот "Ел Муџахид". Вториот канал оди 
преку западниот дел од Босна и него го 
развиваат Кемал Алагиќ, Насер Пана-
сламовиќ и Омер Мурселовиќ. Дали 
овие поместувања на радикалните фор-
мации кон северните делови на Бал-
канот истовремено ќе значат и ослобо-

ВЕХАБИИТЕ ВО БОСНА ПЛАНИРА ЛЕ АТЕНТАТ 
ВРЗ ЏОРЏ БУШ

Дека припадниците на вехабистичките групи ги користат нај екс-
тремните форми за постигнување политички цели, меѓу кои и теро-
ризмот, говори и следниот податок. За време на посетата на аме-

риканскиот пр-
етседател Џорџ 
Буш на Хрват-
ска, по Самитот 
на НАТО во Буку-
решт, биле уап-
сени пет лица 
ве хабисти во 
Сараево. 

Меѓу другото, 
тие планирале 
и атентат врз 
Буш по налог на 
Ал каида во Бос-
на. Им било на-
редено доколку 
не можат да до-

прат до Буш тогаш за време на неговата посета на Загреб да ор-
ганизираат терористички напади како во Босна, така и во Хрватска. 
Мета требало да бидат католичките храмови. Станува збор за Аб-
дулах Ханџиќ, Ријад Рустемпашиќ, Мухамед Мец, Едис Велиќ и Му-
хамед Фичер, сите на возраст на околу 30 години. Тие биле членови 
на босанското вехабистичко движење.

ДОЛГОРОЧНАТА ЦЕЛ НАДОЛГОРОЧНАТА ЦЕЛ НА
ФУНДАМЕНТАЛИСТИТЕ - ДА СЕ ПОКОРИ ЕВРОПАФУНДАМЕНТАЛИСТИТЕ - ДА СЕ ПОКОРИ ЕВРОПА
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дување на јужните подрачја од при ти-
сокот на фундаментализмот рано е да 
се претпостави. Сигурно е дека ќе има 
одредена амортизација на состојбите, 

но ќе биде потребно многу повеќе вре-
ме за да се утврди дали станува збор за 
нови целни подрачја на стратезите од 
Ал каида или само епизода во стра те-
гијата за освојување на европските про-
стори.

ВЕХАБИИТЕ РАБОТАТ 
НА ПРОЕКТОТ 
"БАЛКАНСКИ 

КАЛИФАТ"
Верските и политичките состојби во 

Босна вријат. Тие се заемно поврзани и 
зависни, ако се има предвид фактот 
дека верската стратегија на исламистите 
има цел политичка контрола на ин сти-
туциите во Сараево. Постдејтонска Бос-
на не е таква каква што се замислуваше. 
Меѓународната заедница доживеа ком-
плетно фијаско во раководењето со 
поделената земја. Никој не успеа да ги 
спречи фундаменталистите во постиг-
нувањето на нивните квази цели - да 
создадат исламска држава Босна и Хер-
цеговина, која ќе се темели на ради-
калниот, а не на умерениот и секуларен 
ислам. 

Долгорочниот план на вехабис тич-
кото движење во оваа поранешна ју-
гословенска република е преземањето 
на една од двете џамии во Бања Лука за 

потребите на екстремистите. Според 
планот, по реконструкцијата на еден од 
муслиманските верски објекти, тој тре-
ба да им биде предаден на вехабиите 
од Приедор. Во тој град засега се бројат 
релативно малку приврзаници на ова 
движење, но се развива стратегија за 
зачленување на нови лица и попу лари-
зација на овој облик на исламот меѓу 
месното население. 

Една од целите е враќање на мус-
лиманското население во тој регион, 
кое за време на војната ги напуштило 
своите домови. Но, истовремено ќе се 
населуваат и цели семејства доколку ја 
прифатат идеологијата на вехабизмот. 
Планот не може да се реализира за 
година или две, па затоа се изготвува 
долгорочна стратегија. За успешна реа-
лизација неопходно е исполнување и 
на одредени предуслови, меѓу кои: 
реставрација на една од џамиите по 
што би следело поднесување барање 
до Исламската верска заедница за от-
стапување на храмот за потребите на 
вехабиите, како и добивање дозвола за 
верска слобода на приврзаниците на 
вехабизмот во согласност со загаран ти-
раните конвенции за човекови права. 

Со поставувањето на вехабистичкиот 
центар во Бања Лука ќе се комплетира 
т.н. зелена трансверзала, која оди по 
линијата Северна Македонија - Косово - 
Нови Пазар - Сараево - Бања Лука - Заг-

Дека екстремните ис ла-
мисти се одамна присутни 
на Балканот говорат и не-
кои споредни и за мно гу-
мина небитни работи. Име-
но, најголемата спортска и 
музичка сала во Сараево со 
децении го носи името 
"Зетра", што всушност значи 
скратеница од проектот 
"Зелена трансверзала". 

Кога некој ќе го врати 
филмот наназад ќе се со-
гледа слепилото кое било 
присутно и меѓу пора неш-
ните југословенски структури за продорот на фундаментализмот меѓу 
босанските муслимани. Години и години по братството и единството, 
тогашните фикции и проекти, за кои многумина не веруваа, денес 
стануваат реалност.

Што ќе ви се овие фотографии на 
кои се гледа малолетник како околу 
појасот носи врзан експлозив?

Не знам дека сум ги имал. Од каде 
да знам дека тоа е експлозив?

А, на што ви личи ова, можеби на 
цвеќе?

Па, можеби е стиропор врзан со 
врвка.

А, оваа мапа на која Санџак е 
припоен со Црна Гора?

Иста таква слика имам залепено на 
ѕидот во притворската ќелија.

Што значи таа мапа и зошто сте ја 
ставиле на ѕидот?

Не знам што значи, а ја гледаме само 
ние четворицата кои сме таму, ете 
толку.

Дел од дијалогот меѓу обвинителот 
Јовица Јовановиќ и обвинетиот 
вехабија, Мехмедин Кољши, на 
судењето на групата во Белград.

ОРУЖЈЕТО ПАТУВА НИЗ БАЛКАНСКИТЕ ЛАВИРИНТИОРУЖЈЕТО ПАТУВА НИЗ БАЛКАНСКИТЕ ЛАВИРИНТИ

"ИДНИОТ БАЛКАНСКИ "ИДНИОТ БАЛКАНСКИ 
КАЛИФАТ" КАЛИФАТ" 

- ДЕЛО НА АВТОРОТ - ДЕЛО НА АВТОРОТ 
КРИСТОФЕР ДЕЛИСОКРИСТОФЕР ДЕЛИСО
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реб - Целје - Виена, а оттаму до другите 
делови од Европа. Оваа трансверзала 
треба да биде раскрсница на исла-
мската пропагандна дејност, која ќе ги 
воведе екстремните исламски обичаи и 
Шеријатскиот закон во Европа. 

Патем, терористичките активности 
ќе бидат издигнати до највисокиот ста-
диум. Крајна цел е создавање на т.н. 
балкански калифат. За тоа пишува и 
познатиот американски новинар Крис-
тофер Делисо во неговиот труд со на-
слов "Идниот балкански калифат". Спо-
ред негови проценки, по признавањето 
на Косово како независна држава, таму 
наскоро нема да остане ниту еден жив 
Србин. Тој предупредува на опасноста 
од создавање мрежа на исламистички 
организации на Балканот, кои ќе прет-
ставуваат сериозна опасност за безбед-
носта на европскиот континент. Косово 
ќе претставува јазол и центар на таа 
мрежа. Делисо проценува дека улогата 
на мировните сили на КФОР во регио-
нот ќе биде безначајна и дека мисијата 

нема да се вклучи во елиминирањето 
на радикалните групи, туку ќе ги од ми-
нува и ќе ги заобиколува како да не 
постојат. Американскиот новинар ја пре д-
упредува српската Влада да се под готви 
за заштита на Србите од новиот погром, 
кој ги очекува. 

Според пишувањата, Косово е по-
литички нестабилна заедница на чија 
територија владеат криминалот и ко-
руп цијата. Таму се собираат екстре мис-
ти од цел свет барајќи засолниште, таму 
ги планираат нападите на повеќе точки 
во цел свет, а особено во Западна Ев ро-

па. Сепак, Делисо не мисли дека целиот 
Балкански Полуостров ќе се претвори 
во исламски калифат како оној во ос-
ман лиско време, но таму каде што ќе 
биде заснован ќе биде воден од исла м-
ски радикали и фундаменталисти, повр-
зани со истомислениците од светот. 

И покрај сите аргументи со кои За-
падот располага за ширењето на екс-
тремниот ислам низ Балканот, на крај 
повторно ќе се слушне заклучокот дека 
Албанците се невини жртви на режимот 
на Милошевиќ, кои ја заслужуваат не-
зависноста.

"Исламот е заснован на морал, а не 
на корупција на граѓаните и други 
недела... Никогаш не сме контак ти-
рале со центрите на тероризмот во 
светот, бидејќи ние се бориме против 
тероризмот, а центрите на тој те ро-
ризам се наоѓаат во Њујорк и во 
Брисел. Не сум терорист и никогаш не 
би уривал верски објекти на ниту 
една религија. Се знае кој го прави 
тоа, Џорџ Буш. Јас сум носел српска 
пушка на моето рамо".

Сенад Рамовиќ, вехабија од Санџак, 
кому му се суди во Белград

Ал каида подготвува терористички напади за време на одржувањето 
на европското фудбалско првенство оваа година во Австрија и во 
Швајцарија. На исламистичките сајтови зачестено се пласираат пораки 
до организаторите на спортскиот настан дека ќе им се случи истото она 
што сега им се случува на мус ли-
маните во Ирак и во Авганистан. Ра-
зузнавачките служби со голема за-
гриженост ги сфаќаат овие закани. 
Џихадистите порачуваат дека е дој-
дено време за отпочнување на све-
тата војна. 

Предупредувањата се испраќаат 
до Австрија, која мора да ги повлече 
своите трупи од Авганистан, до-
колку не сака да й се случи пекол на 
фудбалското првенство. Дали ста-
нува збор за сериозна опасност или 
само за вербални закани, кои треба да предизвикаат страв и паника кај 
организаторите и кај учесниците, рано е да се претпостави. Дали и 
користењето на територијата на Хрватска за трансфер на оружје има 
одредена заднина во сè тоа, исто така, е тешко за проценка. Она што го 
гарантираат од Виена е максимална безбедност за сите партиципиенти 
на најмасовното европско фудбалско натпреварување.

ИЗЕТБЕГОВИЌ ВО ПОСЕТА НА МУЏАХЕДИНСКА ИЗЕТБЕГОВИЌ ВО ПОСЕТА НА МУЏАХЕДИНСКА 
ЕДИНИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ВОЈНАТА ВО БОСНАЕДИНИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ВОЈНАТА ВО БОСНА


