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Usáma bin Ládin
(1957 – 2011; terorista)

Usáma bin Ládin se narodil v Saudské Arábii jako 17. dítě (ze 44) bohatého podnikatele ve stavebnictví Mohameda bin Ládina. Vzbudil v něm zájem o islám. Když otec
v roce 1968 zemřel (letecké neštěstí), zdědil Usáma desítky milionů dolarů. Použije je
později na financování terorismu...
Na konci 70. let studuje na univerzitě v Džidě ekonomii a stavební inženýrství. Naučí se i používat výbušniny. A pak se vydá na cestu džihádismu. Ovlivní ho palestinský profesor A. Azam, traumatizovaný porážkou Arabů v šestidenní válce s Izraelem
v červnu 1967. Nenávidí hl. ŽIDY a USA, protože ty Izrael podporují.Azam se domníval, že útok na jednoho muslima, je útok na všechny muslimy. U. bin Ládin se začne
podle toho chovat. Když v prosinci 1979 napadne Afghánistán Sovětský svaz, začne
U. bin Ládin podporovat (finančně, dodávkami zbraní, budováním tunelů a ukrytů)
afghánské mudžahedíny. Objeví se dokonce s kalašnikovem na frontě, ze smrti strach
rozhodně nemá. Poznává dalšího islámského radikála, Egypťana A. Zaváhrího. V roce
1988 zakládá teroristickou organizaci al Káida (=ZÁKLADNA). Za cíl si kladou rozšířit sunnitský islám do celého světa...V islámském světě je charismatický Usáma velmi
respektovanou ikonou (hlavně pro džihádisty).
SSSR vyklidí Afghánistán v roce 1989. Usámovo sebevědomí je obrovské. Arabové
pokořili komunistickou velmoc! Nyní jsou na řadě Spojené státy americké. U. bin Ládin se vrací do Saudské Arábie. Je šokován, když vláda v roce 1990 pozve do země
bezbožné Američany,(pijí!!) aby vyhnali z Kuvajtu iráckou armádu S. Husajna. Saudi
ho proto raději izolují, a tak zklamaný Usáma odchází do rozvráceného Súdánu.
Pokračuje v boji s nenáviděnou Amerikou. Začne využívat sebevražedných atentátníků. V srpnu 1998 jeho vrazi napadnou budovy amerických ambasád v Nairobi
a Dar es Salamu. Zemře 224 lidí, témeř 5000 osob je zraněno...V roce 2000 zaútočí
al Kaida v přístavu Aden na americkou vojenskou loď Cole (zemřelo 17 mužů)...
U. bin Ládin chtěl vyvolat celosvětové povstání muslimů. Signálem měl být drsný
útok letadly na symboly amerického státu (Pentagon, Bílý dům) a tržního hospodářství (věže WTC v New Yorku). Bin Ladinovi teroristé (19 mužů řízení M. Attou) útok
(bohužel úspěšně) provedli 11. 9. 2001. zahynulo 2977 osob. Američané zažili šok.
Prezident G. W. Bush vyhlásil válku teroru a zaútočil (se spojenci) na Irák a Afghánistán. U. bin Ládin se musel skrývat a nakonec ho 1. 5. 2011 zabilo americké komando (speciální jednotky SEALS) v pákistánském Abbottábadu. Usámova smrt ale konec džihádistického teroru ale bohužel neznamenala....
Všechny zájemce srdečně zvou Jakub Jelínek (z tercie) a
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