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АМЕРИКА СО НОВ Ж    ИВОТ ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТАМЕРИКА СО НОВ Ж  

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Терористите имаат 
детаљно изработен 

план како најлесно да 
го ранат општеството 
кое го напаѓаат, како 

да му зададат што 
посилен удар. 

Модерните општества 
се најчувствителни на 
масовен број жртви. 

Настаните од 11 
септември 2001 година 

во Америка, нападот 
на железницата во 

Мадрид од 2003 година 
и метро-жртвите во 

Лондон од 2005 година 
делумно тоа го 

потврдија. 
Според некои анализи, 

американските 
граѓани би се 

согласиле и со тоа 
војската да добие 
поголема улога во 

заштитата на цивилите 
во САД, нешто што сега 

како задача го имаат 
полициските органи. 

Под заканата на нуклеарното оруж је 
светот повторно влегува во цик -
лус на биполаризација на одно си-

те, на судир меѓу цивилизациите. Сега 
не војуваат држава против држава, туку 
систем против систем, идеологија про-
тив идеологија, религија против рели-
гија. Се искористуваат и се злоупо тре-
буваат многу елементи од религиските 
компоненти за да се постигнат државни 
или идеолошки цели. Одамна почна тр-
ката во нуклеарното вооружување. Тоа 
е неповратен процес. Веќе никој не мо-
же да го запре. Во наредните 20 години 
можат да се изродат уште многу други 
земји од денешните држави, кои ќе по-
седуваат нуклеарен арсенал. Може са-
мо да се претпостави од кого тие ќе се 
бранат и за кои цели ќе се користи таа 
техника. Денес светот се вооружува со 
такво оружје небаре ќе се брани од не-
која друга планета, од друга вселенска 
цивилизација, а не од луѓе. Трката до би-
ва на квантитет. 

Не е лесна работа денес да се биде 
Американец. Кај некои народи е соз да-
дена аверзија кон американскиот народ 
и тоа е доволен сигнал дека од тој ас-
пект мора да се променат многу работи. 
Одамна веќе се потврдија прет постав-
ките дека светот оди во катастрофа до-
колку се продолжи со развојот на нук-
леарната технологија. Наместо да се нај-

де начин за нивно елиминирање, тие сè 
повеќе се развиваат и одат дотаму што 
добиваат загрижувачки димензии. 

Планови за изградба на против ра ке-

тен штит, планови за издвојување ог ром-
ни финансиски средства за руската вое-
на програма, планови за нови нукле ар-
ни проби на Северна Кореја, проекти за 
усовршување на иранската нуклеарна 
технологија. Накусо речено, хаос во свет-
ските односи. Америка е свесна дека уш-
те едно наивно разузнавачко прома шу-

јорк, на пример, би довело до многу по-
големи последици отколку настанот од 
пред пет години кога беа урнати кулите 
близначки. Безбедносните структури во 

вање би било кобно за нејзината не при-
косновена улога во светските инсти ту-
ции. Вашингтон знае дека некој однад-
вор планира нуклеран напад, кој ќе има 
цел физичко и морално уништување. Се 
претпоставува дека евентуален нукле а-
рен напад врз Straight building во Њу-

Западните земји денес има-
ат исклучителна економска и 
воена моќ. Оттука произ ле-
гува и нивната доминација врз 
државите на другите конти-
ненти. Познатиот аналитичар 
Семјуел Хантингтон предви-
дува период на судир на ци-
вилизациите во кој, според 
не го, на едната страна ќе биде Западот, а на другата сите ос та-
нати. Исламските радикали се свесни за фактот дека против 
Америка не можат да војуваат по конвенционален пат, па затоа 
го из брале патот на терористичките акции, кои можат да ја пос-
тигнат нивната цел. Исламските фанатици не го прифаќаат за-
падниот модел на раздвојување на црквата од државата. Не ги 
под др жуваат процесите на либерализам, еднаквост и владеење 
на правото. Тие се инспирирани од други, сосема различни сфа-
ќања, имаат свои гледања на односите меѓу поединците и гру-
пите, меѓу граѓанинот и државата, меѓу мажот и жената. 
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АМЕРИКА СО НОВ Ж    ИВОТ ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТИВОТ ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ

поголемите американски градови знаат 
дека на секоја втора улица има потен-
цијални терористи, кои сакаат да нап-
рават неред. Тие се граѓани од арапските 
земји, со автентичен арапски изглед, до-
селеници од азиските држави. Орга ните 
на безбедност во САД подготвуваат про-
екти за масовно протерување на лицата 
кои се поврзани со терористички и со 
криминални активности, но претходно 
е потребно да се направи измена на за-
конодавството, со кое би им се дало по-
големи овластувања на локалните поли-
циски станици. Наскоро ќе почне прис-
лушување на телефоните, следење на 
странците кои ги има во милиони. Џа-
миите би биле под постојана контрола, 
а може да се ограничи и слободата на 
говорот и јавното собирање. 

Наскоро ФБИ и ЦИА ќе можат да вле-
зат во секој компјутерски софтвер, да 
дојдат до многу информации кои сега се 
сметаат за индивидуални и лични. На сè 
ова би му претходела активна кампања 
за прифаќање на ваквите промени од 
страна на граѓанството, бидејќи без не-
гова поддршка тоа би значело смрт за 
демократијата и вовед во автократија. 
Според некои анализи, американските 
граѓани би се согласиле и со тоа војската 
да добие поголема улога во заштитата 
на цивилите во САД, нешто што сега ка ко 
задача го имаат полициските органи. Со 

лограми. А што би се случило од пого-
лемите, може само да се претпостави. 
По радијацијата, целиот простор во круг 
од сто километри квадратни мора да се 
исчисти за да не предизвика долготрајни 
последици. Надворешните површини од 
зградите ќе мора да се реконструираат 
со нови фасади, површинското обра бот-

ливо земјиште ќе мора да се отстрани. 
За ова се потребни најмалку 100 мили-
јарди долари, што претставува третина 
од вкупниот одбранбен буџет на аме ри-
канската држава. Терористички напад 
со хемиско и со биолошко оружје може 
многу полесно да се изведе, а после-
диците би биле по разителни. Послед-

ОД КОГО СЕ ЧУВАШЕ СССР?

По распаѓањето на СССР 
на црната берза се појави 
многу оружје, но и струч-
но знаење. Во текот на 
сту  дената војна совет ски-
от систем на нуклеарна 
безбедност беше така про-
ектиран да ги спречи Аме-
риканците во намерите 
да се шират кон исток. Но, 
по сè изгледа, сепак тре-

баше тој систем на заштита да биде проектиран за да се зачуваат 
безбедносните тајни одвнатре, во самата Русија. Многу нукле-
арни тајни се украдени и се пренесени надвор. Стотици тони 
нуклеарен материјал, кој е клучен за производството на атомско 
оружје, лежи без никаква заштита на најобични полиња ширум 
државите на поранешниот Советски сојуз. Луѓето кои ги чуваат 
тие локации се бедно платени, гладни и деморализирани. Еден 
дел од тие материјали е сместен во лимени сандаци и ормани. 
Потврдено е дека досега се извршиле најмалку осум кражби на 
материјал од кој се произведуваат атомски бомби. 

Особено загрижува постое ње-
то и дејствувањето на т.н. ad hoc 
составени муслимански фунда-
мен талистички групи, како што е 
онаа која ја подметна бомбата во 
Светскиот трговски центар во Њу-
јорк во 1993 година. Тие групации 
оперираат глобално, а се колнат 
во исламот. Според податоците 
на Стејт департментот, тие се фи-
нансираат од многу извори ши-
рум светот, кои им даваат и тео-
ретски познавања за модерното 
и нуклеарното оружје. Ad hoc е 
онаа група која може брзо да се 
собере, која нема потреба од пос-
тоење главен штаб и која нема 
ниту еден траен лидер. 

ова, за само неколку дена, амери кан ски-
от начин на живот целосно би се про-
менил. Овој пресврт би морал да се слу-
чи, барем според размислувањата на офи-
цијалните американски власти, за да се 
спречи можност од нуклеарен напад. 

ПОТЕНЦИЈАЛЕН ХАОС 
ОД МИНИ АТОМСКА 

БОМБА
Се проценува дека во САД веќе се 

внесени повеќе мали атомски полнења, 
што може да предизвика невидена ка-
тас трофа кај населението. Од тие мини 
бомби не може да се предизвика голема 
човечка загуба, но радиоактивното зра-
чење кое следува по активирањето на 
експлозиите би довело до голема еко-
номска и психолошка штета врз целата 
земја. Проценките го велат следното: До-
колку бомба од три килограми со атом-
ско полнење експлодира во Вашингтон, 
најмалку 45.000 луѓе би морале да ос та-
нат во своите домови на неопределено 
време за да не се изложат на радио-
активно зрачење. Значи, тоа би се слу-
чило од бомба која тежи само три ки-



28  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 644 / 3.11.2006

Сè почесто се поја ву-
ваат верски мо тивирани 
терористички групи. Од 
11 интернационални те-
ро ристички групи, кои се 
идентификувани во 1968 

година од страна на корпорацијата "Ранд", ниту 
една не била класифицирана како религиски мо-
тивирана. Но, во 1994 година, една третина од 
вкупно 49 идентификувани меѓународни теро-
ристички групи биле понесени од религиски по-
буди. Се проценува дека кон употребата на оруж-
је за масовно уништување побрзо ќе прибегнат 
религиските фундаменталистички групации, от-
колку останатите. 

ниве неколку години терористите на ба вувале примитивни 
хемиски и биолошки агенси, а некои од нив подготвувале и 
планови за нивна употреба. Со тие сред ства релативно лесно 
може да се загадат обработливата почва, добитокот и сл. 
Биолошкото оружје има капацитет да биде подеднакво смр-
тоносно, како и атомското. На при мер, 100 килограми ан-
тракс во оптимални околности може да убие близу три ми-
лиони луѓе. За разлика од него, бомба од типот на онаа која 
беше фрлена врз Хирошима на крајот од Втората светска 
војна, со силина од 12.500 тони ТНТ, може да убие околу 
80.000 луѓе. Разликата е очигледна. Те ро ристите многу доб-
ро знаат дека најлесно е да се изведе хемиско-биолошки 
напад со примитивни средства. Тој напад е наједноставен, 
најевтин, би усмртил многу живи суштества и што е нај-
важно би се постигнал огромен пси холошки ефект. Инте-
ресен е показателот дека прими тив ните хемиски бојни от-
рови тешко се откриваат од меди цински аспект, што може 
да доведе до уште поголеми по следици. Имено, на поче-
токот, труењето со хемиско оружје може да се смета како 
епидемија на грип, некој облик на заразна болест и сл. 
Додека трае процесот на откривање на таа епидемија од 
страна на надлежните служби, труе њето може да се развие 
до степен кој тешко се контролира и се лекува. Тоа е факт 
кој секоја држава треба да го земе предвид. 

ТЕРОРИСТИЧКИ ТРЕНДОВИ

Покрај другото, терористите имаат детаљно изработен 
план како најлесно да го ранат општеството кое го напаѓаат, 
како да му зададат што посилен удар. Модерните општества 
се најчувствителни на масовен број жртви. Настаните од 11 
септември 2001 година во Америка, нападот на желез ни-
цата во Мадрид од 2003 година и метро-жртвите во Лондон 
од 2005 година делумно тоа го потврдија. Граѓаните на раз-
виените земји се наклонети кон тоа заеднички и во по-
големи групи да патуваат, да работат и да живеат и на тој 
начин стануваат т.н. концентрирана мета на терористичките 
келии. Таков пример е случајот со нападот со нервен гас 
врз метрото во Токио од март 1995 година,  кога биле за-
труени околу 5.000 граѓани, а од нив 12 починале. Екс тре-
мистите добро го проучиле јапонскиот начин на живот, кој 
се базира на живеење во заедници и масовно присуство на 
луѓе на едно место. Истовремено, многу поединци во раз-
виените земји се изолирани едни од други. Со тоа, пак, се 
создава простор за раѓање на нови терористички ограноци 
и на нивните организации им овозможува да се кон со-

лидираат без некој да им придава некое посебно значење. Во 
аме ри канскиот Устав постои т.н. Прв амандман, кој ја штити 
слободата на говорот, со чија помош може легално да се 
пишуваат и да се објавуваат текстови со детаљни инструкции за 
производството и за употребата на оружјата за масовно униш-
тување, па дури и да им се даваат совети на идните те рористи 
како да бидат не дофатливи за полицијата. Тие права, кои се 
содржани во аман дманот, всушност ја оневозможуваат борбата 
против теро риз мот. Тој содржи дел кој дава можност за ширење 
на тероризмот на сопствената територија. Чудно и наивно, но 
реално. Од друга страна, пак, Интернет врските им даваат 
можност на терористите лесно да ги пренесат своите инфор-
мации низ цел свет, да ре грутираат нови т.н. борци и тајно да 
планираат операции. По за вршувањето на војните во Авга-
нистан, кои се водеа против со ветските трупи, во текот на осум-
десеттите години од минатиот век, останаа илјадници извежбани 
исламски милитанти, кои се распрснаа на сите страни на пла-
нетава, во нови походи. Одамна се предупредуваше дека фун-
даменталистичките платеници под влијание на верските водачи 
во Ирак, Алжир, Либија, Судан и во Иран стануваат сè пофа на-
тични. Тие го обвинуваат Западот дека е виновен што не ја доз-
волил нивната технолошка револуција, со што многу заостанале 
зад другите. Поради тоа тие се под готвени на војна. Атомските, 
биолошките и хемиските борбени средства особено ги користат 
оние кои сакаат, според нив, да направат некаква божја одмазда, 
да покажат колку се добри поз навачи на науката, да убијат 
многу луѓе зашто уживаат во тоа, да предизвикаат страв или да 
им се осветат на државите кои во минатото употребувале такви 
оружја. Мотивирани од такви, а не од традиционални политички 
цели, терористите стануваат сè побројни. Од друга стра на, пак, 
се менува мотивацијата на самите екстремисти. 


