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О деловању Ал Каиде и других терористичких организација са исламским предзнаком на
Косову и Метохији у протеклом периоду доста се писало. Углавном су то биле анализе и
текстови који су откривали „играче нижег и средњег ранга“, међутим информације које
долазе из суседне нам Хрватске, Европе и САД показују да на КиМ делују и много
моћнији „играчи“ за које постоји озбиљна сумња да терористичким новцем финансирају
лобије по САД којим се лобирају сенатори, конгресмени и председничка администрација,
у име циљева екстремног ислама маскираних циљем „независног Косова“.

За њих је „Независно Косово“ јако битан циљ у остварењу пројекта света као глобалне
исламске државе и зато су снагом свог новца, а користећи се манипулацијама и
искорушћавајући похлепу и вољу за моћ појединих политичара, успели да их упрегну у
реализацији подпројекта „Независно Косово“.

Новац се „прави“ легалним, али и нелегалним средствима, каква је трговина
наркотицима, а пере се преко низа фирми које за своју фасаду имају легално пословање
банака и наводних хуманитарних организација.

Схватајући моћ новца у терористичкој стратегији с предзанком ислама, САД су се након
терористичких напада од 11. септембра 2003. године добрим делом усресредиле на
разбијање тајне финансијске мреже Ал Каиде.

Тајни документ "Пројект"

Тако су на изричито тражење Владе САД-а како би се разбила моћна финансијска
мрежа Ал Каиде, швајцарски истражни органи 7. новембра 2001 спровели
антитерористичку акцију, која је била усмерена против једног од најважнијих, тајних
финан с ијских, логистичких центара исламистичк их терориста на западу: „Ал Таква
банка“ (Al Taqwa Bank) у Лугану, коју је водио Јусеф Нада (Youssef Nada ) за кога се
открило да је припадник терористичке организације Муслиманска браћа.
(

1/8

“Савез за Ново Косово" финансира се новцем исламских терориста
Пише: Слађан Николић
четвртак, 08 мај 2008 00:01

http://www.cooperativeresearch.org/timeline.jsp?timeline=complete_911_timeline&financing_of
_al-qaeda:_a_more_detailed_look=taqwa
)

Према извору из швајцарских истражних органа Јусеф Нада је био блиско повезан са
многим финан с ијским и „политичким“ операцијама које је организовао косовски албанац
Беџет Пацоли , власник фирме „Мабетекс“ познат по прању новца у афери „Мебтекс“
или „Русијагејт“. ( http://www.srpskagruda.com/forum/viewtopic.php?p=1947&sid=d4293cb06
a597b6e81d3c6b3cc4cf950
)

Швајцарске су власти код терористичког банкара Јусефа Наде, пронашл е строго
поверљиви документ, својеврсну терористичку стратегију успостав љања глобалне
исламистичке владе назван „Пројект“. Документ је из 1982. године, а састојао се од
стратегије у дванаест тачака: „како успоставити глобалну исламистичку власт“.

У овом тајном документу уобичајена терористичка реторика зам е њена је
флексибилним, вишефазним, дугорочним приступом „културној инвазији“ Запада. Као
такав, он је в ише од дв е де ценије за исламистичке терористичке организације
представљао један од главних програмских докумената . Њиме су такође биле
предвиђене и све важније терористичке акције које су до сад изведене, што свакако
додатно указује на његову стварну важност, као и важност шв ај царског
финанисијско-терористичког центра којег је у финан с ијском делу водио Јусеф Нада.

Пацоли на вези са Ал Каидом

Према информацијама до којих су дошле швајцарске власти преко „Ал Таква банка“
вршено је прање новца за терористичке организације, посебно за Ал Каиду, од којих су
неке операције прања новца водиле до водећих хрватских банака, или њихових банака кћери у Босни и Херцеговини, као што је то био случај са Загребачком банком .

На основу тих информација, амерички ФБИ је спровео истрагу о прању терористичког
новца кроз финан с ијске операције у Загребачкој банци, односно ње ној банци - кћери у
БиХ , и дошао до сазнања да је управо преко ове банкарске мреже у Хрватској и БиХ
опран и прикривен терористички новац.
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Према извору из Хрватске, Јусуф у Над и је у томе помагао Беџет Пацоли преко Амира
Мухаремија, који је скоро, након дипломатског скандала у Њујорку постављен за шефа
кабинета председника Хрватске Стјепана Месића. ( http://un.mvp.hr/?mh=145&mv=1819 )

Веза Мухаремија и Пацолија датира из времена кад је Мухареми био амбасадор
Републике Хрватске у Турској. У то време, каже извор из Загреба, Мухареми је преко
својих веза омогућио прање новца у Хрватској, криминалном клану Османи, који делује у
Турској, а његов „босс“ познат под надимком Феликс, иначе родом са КиМ, познати је
наркотрафикант и један од финасијера терористичке ОВК.

По истом основу – прање новца, Феликс је упознао Мухаремија и Пацолија, који се у
досијеу некадашње Савезне СДБ-а СФРЈ, односно у управи која се бавила екстремном
емиграцијом, водио као човек иза кога стоји турска обавештајна служба. Оперативно,
акцијом прања терористичког новца руководио је Рикардо Стопфер, директор
Пацолијеве фирме „Мабетекс“.

Н акон што је Хрватска постала несталном чланицом Савета безбедности УН-а, те
заузела председавајуће место Одбора за борбу против тероризма, Мухареми није добио
с а гласност САД-а и УН-а за даљи останак у Сталној мисији РХ при УН-у . Овакав став
САД резултат је провере дипломата у Сталној мисији Републике Хрватске при УН-у, коју
је спровео Стејт департмент и инфомарција ФБИ о умешаности Мухаремија у прање
терористичког новца.

Део овог новца коришћен је за финансирање политичких активности Стјепана Месића, а
Пацоли је награђен и хрватским документима, које му је према Месићевом налогу
осигурао Иван Вучковић, бивши радник хрватског СДБ-а и дугогодишњи Месићев лични
телохранитељ, од скора пензионер.

Ако су Бин Ладенови могли зашто не би и Пацоли

Занимљиво је да САД нису предузеле ништа против Пацолија, иако налази швајцарских
власти и ФБИ указују да је у организацијском делу финансијског терористичког центра
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један од главних људи био управо данашњи посланик у тзв. косовском парламенту и
један од босова албанског криминалног подземља , чији је центар у Турској – Беџет
Пацоли. ( http://www.srpskapolitika.com/Tekstovi/Analize/2007/slike/116-2.jpg )

Поврх свега, дозволиле су му да оснује лобистичку групу „Савез за Ново Косово" којом
руководе некадашњи потпредседник Националног савета за обавештајне послове –
Семјуел Хоскинсон, и некадашњи помоћник за трговину Исток - Запад у Стејт
департменту – Кемптон Џенкинс. У саветодавном телу „Савез а за Ново Косово" седи и
бивши амерички државни секретар за одбрану и некадашњи заменик директора ЦИА –
Френк Карлучи, који је био и министар одбране у Регановој администрацији и
дугогодишњи председник моћне војно-индустријске корпорације "Карлајл".

У "Карлајлу" је високи саветник и бивши амерички председник Џорџ Буш старији, а све
до напада 11. септембра у његовом надзорном одбору седела је и породица Бин Ладен,
тако да не треба да чуди чињеница да САД не предузимају ништа против Пацолија, иако
постоје озбиљне индиције да је „Савез за Ново Косово" финансиран новцем исламских
терориста.

„Савез за Ново Косово" одиграо је једну од кључних улога у признавању од стране САД
нелегално проглашене независности Косова.

Корумпирање Ахтисарија

Према извештајима немачког БНД-а, до којих је дошао лист „Фокус“ Пацоли је
корумпирао и Мартија Ахтисарија. ( http://www.fokus.ba/vidi.php?rub=2&vijest=1649 )

Наиме, агенти БНД открили су јасну и учесталу вез у и комуникацију између водећих
људи албанске мафије, њихових посредника и Марти ја Ахтисарија. Према налазима
агената , неколико позива с бројева који припадају Беџету Пацолију упућено је згради у
којој је радио специјалн и изасланик за Косово – Марти Ахтисари. Садржај разговора с
овог броја, односио се на трансакцију новца у износу од два милиона евра из једне
швајцарске банке у Базелу с рачуна 239700-93457-00097, заштићеног као оф-шор
подрачун према шифри XS52-KOLER , чији је власник Еџхет Борија, десна рука врха
албанске мафије према директном рачуну 3459346699004533, шифра рачуна
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VOLANND
Кипарске банке.

Нажалост, наводи из овог листа нису истражени од стране државе Србије, а да јесу, и
да су објављени у Западним медијима, сигурно је да би прича око призанавања тзв.
„Независног Косова“ од стране најмоћнијих земаља света била другачија.

Колико Пацоли воли Србе

Пацолијеве речи да он уважава Србију и да воли српски народ – које је изговарао по
нашим медијима као п редседник партије „ Алијанса за ново Косово “ – у току
предизборне кампање за тзв. Косовски парламент, никако не треба да заварају. Ради се
о осведоченом србомрсцу, који је финансирао терористичку ОВК (у овом тексту изнети
подаци указују и на његову везу са Ал Каидом која има за циљ стварање глобалне
исламске државе) али ако и то није довољно треба се подсетити да је он 1995, године
основао лист „ Бота Сот“ (Свет данас).

Председник новинарског удружења „Професионална солидарност против национализма
и шовинизма“ са седиштем у Цириху, Роланд Брунер, оптуж ио је у једном извештају лист
„Бота Сот“ као један хушкачки дневник албанског национализма. У извештају Роланда
Брунера, каже се, према писању Бота Сот: „сви Срби без разлике који данас живе у
енклавама на Косову упрљали су руке крвљу албанске деце“. Срби се у том листу ретко
означавају као такви, већ се именују погрдном речју „Шкије“, што је појам за „варваре“ каже Брунер.

Чак је и „Вашингтон Пост“ у издању од 3. априла 2000. године из пера Џефрија Смита
писао: „Читаоци „Бот Сота“-а, на страницама тог дневника сусрећу се са ускогрудном и
глупом филозофијиом једног света пуног мржње. У Бот Соту је сваки Србин сатана у
оличењу“ .

Због његове хушкачке пропаганде и масивног кршења норми Уједињених нација и
професионалних начела у новинарставу, Бота Сот је у децембру 2000. године осуђен
глобом у висини од 45.000 њемачких марака. А у ОЕБС тада одговорни функционер за
медије на Космету, Симон Хејзлок, нашао се под сталном паљбом анонимних читалаца
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Бот Сота, који га нападају ,,за производњу лажи против националних интереса
Косовара“.

Колико Пацоли воли Србе, одлично зна и породица Миљковић из Лапљег Села. Њима је
по налогу Пацолија, 25. јуна 2007. године, срушен мотел и бензинска пумпа.

Америка сама себи копа гроб

Имајући све ово у виду, а нарочито тајни документ „Пројект“ у коме се говори о
„културној инвазији“ Запада и његовом вишефазном освајању, сасвим је извесно да је
политички ангажман Пацолија у вези с тим. Пацоли, кроз тзв. Парламент Косова, медије
и економију, а све уз заштиту најмоћније државе света, која произилази из
корумпираности њених политичара, треба за исламске терористе да освоји КиМ
изнутра.

Стратези Ал Каиде нису глупи људи. Искуства из БиХ и са КиМ говоре им да брадати
муџахедини, вехабијско практиковање ислама и сличне ствари, не могу да прођу код
већине муслимана који живе у Европи. Потребан је другачији приступ.

За реализацију планова, потребни су им људи какав је Пацоли, који се на први поглед
уопште не рзаликује од својих сународника. Нема браду, воли лепе жене, власник је
моћне грађевинске фирме, елоквентан је, приказује се као добротовор... То је одлична
маска, годинама стварана, а његовој фирми омогућивани су високопрофитабилни
послови – и Бин Ладенови су „грађевинци“. Без веза са исламском терористичком
братијом, не би било ни Пацолијевог „Мабетекса“ који се налази међу 70 најјачих фирми
у Швајцарској.

Можда САД у овом тренутку Пацолија не сматрају претњом, а њихови политичари га
виде као неког ко њихове џепове пуни новцем, међутим, он је претња како за државу
Србију, тако и САД. Корумпирајући њене политичаре Пацоли увлачи САД у пројект
„независног Косова“, чиме ова најмоћнија сила света на посредан начин помаже оног,
против кога се бори - Ал Каиду. У нашем народу за овако нешто постоји изрека „сами
копају свој гроб“ јер су Косово и Метохија, с обзиром на природни прираштај и
социјално-економске услове, највећи регрутни центар Ал Каиде у Европи.
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Ако САД буду наставиле овакву политику толерисања за пар година, а све по упуствима
тајног документа „Пројект“, добићемо „европски Авганистан“ у лику тзв. „Независног
Косова“. Припадници „беле Ал Каиде“ који ће одатле потицати, биће много опаснији,
него они из БиХ. Терористички напад који су покушали да изврше на касарну америчке
војске у Њу Џерсију, биће препричаван тек као дечија игра, према ономе зашта се
спремају, а уклапа се у циљ Ал Каиде и може се свести на „Убијати Америку на све
могуће начине!“.

Видео документација деловања Албанаца, припадника Беле Ал Каиде у Америци

- Four Out Of Six Terror Islamist Plotters In US Albanians (Interview with Jim Jatras)

http://www.youtube.com/watch?v=YXj9XDw-Gqk&feature=related

- Albanian Islamic Jihad Coming To America

http://www.youtube.com/watch?v=EYOmbXjc5Wg&feature=related

- Albanian Muslim Terror in America ( Ft. Dix )

http://www.youtube.com/watch?v=7KdUjZ1Reb8&feature=related

- Islamic Radicalism In America / Albanian Muslim Terror

http://www.youtube.com/watch?v=OX17Br86bDk&feature=related

7/8

“Савез за Ново Косово" финансира се новцем исламских терориста
Пише: Слађан Николић
четвртак, 08 мај 2008 00:01

- Four Albanian Jihad Terrorists Arrested In Terror Conspiracy

http://www.youtube.com/watch?v=9PbfM9V0Gn4&feature=related

- Albanian Muslim Terrorists Spread Jihad In USA

http://www.youtube.com/watch?v=T0YSgshVlig&feature=related

- Four Albanians Accused Of Planning To Assault The Army Base

http://www.youtube.com/watch?v=ynFvmBRp_gs&feature=related

- Kosovo Albanian Jihadists Plot To Kill US Servicemen

http://www.youtube.com/watch?v=QSo966bkAC8&feature=related
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