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Ветеран логора за обуку радикалних исламиста у Авганистану и Пакистану Данијел
Патрик Бојд и још шест особа оптужено је у америчкој савезној држави Северна
Каролина за планирање терористичких напада на Косову, у Израелу, Јордану,
Пакистану и појасу Газе.

Данијел Бојд, према наводима нетом отпечаћене оптужнице, од 1989. до 1992. године
провео је у базама радикалних исламиста у Пакистану и Авганистану и искуство
употребио је како би формирао сопствену организацију за опремање и обуку бораца, те
извођење напада ван граница САД.

"Крајем јула 2008. године, Шарифи је отпутовао из Рајлија у Северној Каролини у
Приштину, на Косову, како би узео учешће у џихаду", наводи се у оптужници, уз опаску
да се "вратио у САД у априлу како би прикупио добровољце и новац за муџахедине".

Иако су путовања ове групе на Косово, али и друга места на Блиском и Средњем Истоку
оптужницом остала прилично неразјашњена, амерички званичници напоменули су да
нема података о везама "Бојдове седморке" са неком од знаних терористичких
организација, попут рецимо Ал каиде.

Такође, нема индикација да је ова група планирала нападе на територији Америке.

"Оптужница указује на чињеницу да терористи и њихови помагачи нису ограничени на
нека далека места већ се могу наћи и овде, код куће", рекао је тужилац Џорџ Холдинг.

Седморици оптужених, уколико буду осуђени, прети доживотна робија, јер се терете за
помагање терористима, планирање убистава, отмица.

Осим двојице балканских муслимана, Бојда и његових синова Дилана и Закарије,
оптужени су Мухамад Омар Али Хасан и Зијад Јаги. Сви оптужени држављани су САД.

1/2

САД ухапсиле седморицу због планирања напада на Косову и у Јордану
уторак, 28 јул 2009 13:27

У априлу, суд у америчкој држави Њу Џерси осудио је тројицу македонских Албанаца на
доживотну робију због планирања напада на војну базу Форт Дикс недалеко од тог
града.
(РТС)

2/2

