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Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

ОСАМА БИН ЛАДЕН ОСАМА БИН ЛАДЕН 
Е ПООПАСЕН МРТОВ Е ПООПАСЕН МРТОВ 

ОТКОЛКУ ЖИВОТКОЛКУ ЖИВ

Поминаа седум години од 
терористичките напади врз 
цели во САД. Светскиот 
трговски центар во Њујорк и 
во Пентагон во Вашингтон 
беа мети на терористичката 
организација, која посегна 
по американската гордост, 
моќ и достоинство. За овие 
неколку години светот влезе 
во глобална војна против 
модерното зло и 
софистицираниот начин на 
војување, кој полека но 
сигурно ги истисна 
конвенционалните војни од 
воените стратегии и 
доктрини. Тероризмот стана 
секојдневие. 

Ирак, Авганистан, 
Шпанија, Британија, 
Германија, Балканот, 
Пакистан, Индонезија... 
Зарем денес има слободна и 
безгрижна земја во светот? 
Зарем има место на 
земјиното тло, кое е 
безбедно од заканите на 
терористичките 
организации и нивните 
следбеници? Нивниот начин 
на војување, проткаен со 
верски елементи, од година 
в година се претвора во 
цивилизациски и религиски 
судир на две хемисфери. 

Се создаде нова практика 
во односите меѓу 
муслиманскиот и 
христијанскиот свет, па 

оттука секоја нова 
терористичка епизода и 
возвраќањето на ударот од 
страна на западните 
сојузници, многумина знаат 
да го толкуваат како војна на 
верска основа или обид за 
уривање на нечија 
цивилизација. Денес 
Западот игра на друг терен, 
не на својот. 

Доктрината дека 
противникот се поразува на 
неговата територија, 
Американците успешно или 
помалку успешно ја 
практикуваат изминатите 
години. Поуките од 11 
септември донекаде се 
извлечени, иако претстои 
уште макотрпна работа и 
уште време за да му се 
застане на опашот на 
глобалниот тероризам. 

Во меѓувреме, се 
консолидираат и силите на 
оние кои се обидуваат во 
светот да завладее хаос и 
безредие, кои настојуваат да 
го уништат западниот свет и 
тие потоа да владеат со него. 

Борбата со тероризмот 
продолжува. Таа е тешка, 
можеби и најтешката досега. 
Терористичката империја на 
Ал Каида и Осама Бин Ладен 
секојдневно доживува 
порази, но далеку е од 
фазата на уништување. Таа 
се обновува, се развива, се 
заканува... Претстои уште 
многу напор за нејзино 
целосно разбивање и 
уништување.

Заканите од Ал каида не стивнуваат. 
И покрај тоа што таа оваа деценија 
претрпе сериозни удари по неј-

зината инфраструктура и келиите кои 
ги има распространето низ цел свет, 
сепак водачите на организацијата со 
своите нови тактики и стратегии не ги 
оставаат на мира западните земји. Пр-
едупредувањата кои ги упатуваат ло-
калните и регионалните лидери од оваа 
терор група до европските земји сери-
озно се разгледуваат како реална опас-
ност. 

Групацијата на Бин Ладен како нови 
мети за напад ги гледа европските ме-
трополи, пред сè, земјите кои имаат 
свои воени контингенти во Ирак и во 
Авганистан. Колку заканите и да се 
неверодостојни и имаат само марке-
тингшко-психолошки ефект на запла-
шување, толку тие треба да се сфатат 
сериозно. Безбедносно-разузнавачките 
служби сè повеќе влегуваат во рации и 
акции, кои водат во насока на суз би-
вање и елиминирање на органи зира-
ните групи, кои планираат бомбашки 
напади во западноевропските држави. 
Европа влегува во уште една чув стви-
телна и ризична фаза за својата кон-
тинентална безбедност. Проблемите 
кои настанаа во редовите на нејзините 
земји-членки во контекст на един ство-
то, создава дополнителни проблеми 
кои се одразуваат и на безбедносен 
план. 

Од друга страна, пак, загрижува и 
уште една околност, која засега е не-
официјална. Имено, сè повеќе сомне-
вања се појавуваат во редовите на ор-
ганите на прогонот дека дел од за пад-
ните земји создаваат вештачки органи-
зирани терористички акции низ Ев-
ропа, а потоа истите им ги припишуваат 
на терористичките организации. Цел е 
активно да се продолжи борбата про-
тив глобалниот тероризам надвор од 
европските граници, односно онаму 
каде што се жариштата и изворите на 
Ал каида, во Ирак, Авганистан, Иран и 
во Пакистан. Ова создава дополнителна 
тешкотија во перцепцијата, откри ва-
њето и неутрализирањето на вистин-
ските терористички групи.
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БОРБА ПРОТИВ 
ТЕРОРИЗМОТ ИЛИ 

НЕОКОЛОНИЈАЛИЗАМ?

Професорот по современа историја 
на Универзитетот "Вал", Даниел Гансер, 
неодамна ја објави книгата под наслов 
"Тајната армија на НАТО - тероризмот 
во Западна Европа". Според негови твр-
дења, западните земји во текот на из-
минатите 50 години во Европа орга-
низирале низа терористички акции, 
кои потоа им ги припишувале на крајно 

левите политички сили за да ги ди с-
кредитираат пред својот електорат. Таа 
стратегија се применува и денес, за да 
се предизвика страв од исламот и за да 
се оправдаат идните војни, кои би се 
воделе за освојување на нафтените по-
лиња. 

Оттука, многумина го поставуваат 
прашањето дали западниот свет на вис-
тина се залага за унапредување на чо-
вековите права и слободи и за развој на 
демократските процеси или се обидува 
да спроведе свои методи на нов ко-
лонијализам. Многу противречности. 

Своевиден пример за неоколонијализам 
е Ирак. Земјата е распадната по сите 
рабови, не се знае ниту кој пие, ниту кој 
плаќа, а за таму да се живее безбедно е 
исто како да му ја одземате боцата со 
воздух на нуркачот во морските дла-
бочини. Медиумските извештаи дека 
Ирак спроведува проекти за создавање 
атомска бомба и за развој на нови ге-
нерации хемиско оружје, одамна се по-
кажаа како неверодостојни. А, тоа бе ше 
поводот и оправдувањето за вое ната 
кампања во оваа земја на Блискиот 
Исток. Сè ова што денес се случува таму 
е колатерална штета, произлезена од 
една неоколонијалистичка авантура. 
Дури и за погрешните анализи на ра-
зузнавачките служби никој не побара 
понесување одговорност, ниту за ла-
гите кои беа пласирани за наводната 
поврзаност на официјален Багдад со 
мрежата на Бин Ладен. 

ЖЕНИ ТЕРОРИСТИ ВО ЕВРОПА
Пред извесно вре-

ме специјалните сл-
ужби во Европа до-
биле напомена строго 
да трагаат по жените 
кои имаат некаква 
врска со исламис тич-
ките подземни кру-
гови. Одредени по-
литичко-безбед нос-
ни и разузнавачки ст-
руктури имаат созна-
нија дека во блиска 
иднина Ал каида и 
сродните групи ќе го 

вооружат понежниот пол во Европа, нешто што подолго време е при-
сутно на Блискиот Исток. Имено, секојдневно сме сведоци на само-
убиствени бомбашки напади во Ирак и во други земји, кои ги из-
ведуваат жени-самоубијци. Особена загриженост предизвикува 
фак тот дека потенцијалните терористички камикази можат да има-
ат целосно европски изглед. Тоа би ја отежнало акцијата на без-
бедносните служби во обидот да се преземат превентивни мерки и 
навреме да се откријат. Разузнавачките служби на В. Британија, 
Шпанија, Германија и на Франција работат на проценка на ризиците 
и разработуваат стратегија за дејствување против можната масовна 
појава на жени терористи на европскиот континент. За таа цел е 
формиран нов оддел со аналитички центар во Брисел.

"Талибанците победуваат 
во војната. Поради тоа, тие 
треба да се најдат на списокот 
на забранети организации во 
Пакистан. Цел свет почнува да 
ја губи битката против теро-
рот. Ова е идеолошка војна. 
Ова е наша земја и ние мораме 
да ја одбраниме. Светот ја 
губи војната затоа што мислам 
дека Талибанците имаат пр-
едност. Ова не е опасност 
само за Пакистан или за Ав-
ганистан, ова во иднина ќе се 
шири подалеку. Цел свет ќе го 
почувствува влијанието на 
тероризмот".

Асиф Али Зардари, сопруг на 
Беназир Буто и кандидат за 
претседател на Пакистан

Повеќе од две децении светот живее 
во паралелни системи, во кои за едните 
важат правилата на законско и демо-
кратско однесување, а за други не. Уште 
повеќе иритира фактот што секој днев-
ните демократски оратори, исто вре-
мено се и најголемите узурпатори на 
меѓународното право и на ци ви ли за-
циските вредности.
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КИБЕРНЕТИКАТА 
ВИНОВНА ЗА РАСТОТ НА 

АЛ КАИДА

Денес на слобода се речиси сите 
важни водечки личности на Ал каида. 
Недостапни се Бин Ладен, Ал Завахири 
и терор лидерите од понизок ранг. 

Иако околу нив досега обрачите силно 
се стегаа, сепак досега никој не успеа да 
им влезе во кругот во кој тие се движат. 
Одвреме-навреме се уништува по не-
која нивна ќелија, но сосема недо волно 
за да бидат елиминирани од корен. 
Многу западни експерти досега тврдеа 
дека Осама и Завахири можеа да бидат 
фатени одамна, но од друга страна, пак, 
нивното апсење или егзекуција е многу 
полош избор отколку да бидат на сло-
бода. Доколку некој се обиде нивната 
смрт да ја поистовети со мачеништво, 
тогаш тие стануваат симбол за исламска 
хомогенизација. 

Денес Ал каида е најсвежа и најжива 
во кибернетскиот простор. Според по-
датоците на експерти од Саудиска Ара-
бија, денес во светот постојат околу 
шест илјади Интернет сајтови, кои функ-
ционираат во име на оваа терористичка 

организација и кои ја шират нејзината 
идеологија. Секоја година нивниот број 
се зголемува за околу 900. Сајтовите 
постојано се затвораат, за   повторно да 
се отвораат под друго име, па оттука 
нивниот број е константно непро мен-
лив. Вештината за управување со ки-
бернетскиот простор й овозможи на Ал 
каида да се наметне во сите светски 
општествени пори и да стане фактор 
кој има соодветна медиумска поткрепа. 
Британците, кои имаат големо искуство 
во борбата против тероризмот во Се-
верна Ирска, тврдат дека рако во де-
њето од еден централизиран центар 
одамна веќе е минато, па оттука и Ал 
каида денес функционира како аморф-
но тело, составено од неповрзани, за-
себни и неусогласени мали терорис-
тички групи, кои ги обединува Интернет 
просторот.

Британскиот суд го прогласи 
за виновен тинејџерот Хамад 
Мунши, кој беше обвинет за 
поседување упатства за про-
изводство на напалм бомби. 
Мунши има само 16 години и 
тој е најмладиот осуден теро-
рист во В. Британија. Во него-
вата куќа полицијата пронаш-
ла упатства за правење екс-
плозиви под наслов "Како да 
се убива". Инаку, според ин-
формациите од безбедносните 
служби, тој на 15- годишна воз-
раст се вклучил во екстремна 
група, задолжена за пронао-
ѓање луѓе кои би убивале не-
верници. Мунши бил спречен 
во обидот да замине во џихад, 
откако полицијата открила Ин-
тернет преписка меѓу него и 
водачот на една исла мис тичка 
група, кога на тинејџерот му се 
давале упатства како да внесе 
нож во авион. Во не го виот ком-
пјутер биле откриени и про-
пагандни материјали на Ал 
каи да и видеоснимки кои про-
мовираат убиства и уни шту-
вање.

Британската поли-
ција подигна обви-
нение против тројца 
мажи, осомничени за 
упатување закани 
кон британскиот пре-
миер, Гордон Браун, 
на еден исламистички 
сајт. Обвинението е 
против Ишак Ка н-
мија, заради плани-
рање убиства и зара-
ди припадноста на терористичката организација Ал каида, 
како и против Абас Икбала и Илијас Икбала, кои растурале за-
бранети публикации. Сите се на возраст од 20 до 23 години, а 
биле уапсени на аеродромот во Манчестер. Оваа група се де-
кларирала како "Ал каида во Велика Британија". Премиерот 
Браун и неговиот претходник Тони Блер се наведени како 
можни мети на самоубиствени напади, доколку В. Британија не 
ги повлече своите воени сили од Ирак и доколку не ги ослободи 
муслиманските затвореници во Велика Британија.

ТАНДЕМОТ БИН ЛАДЕН - АЛ ЗАВАХИРИ ВО ТАНДЕМОТ БИН ЛАДЕН - АЛ ЗАВАХИРИ ВО 
ПОТРАГА ПО НОВИ ФОРМИ НА ТЕРОРИЗАМПОТРАГА ПО НОВИ ФОРМИ НА ТЕРОРИЗАМ


