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Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Неговите блиски 
соработници денес 

откриваат дека Садам 
уживал во мачењето на 

луѓето и сакал да го 
набљудува самиот чин. 

Своевремено, во Багдад 
бил направен базен полн 

со киселини. Таму ги 
носеле политичките 

опоненти и 
неистомисленици, ги 

врзувале околу вратот и 
цели ги потопувале во 
растворот. Неизбежно 

било и Садам да 
присуствува на тие 

погубувања. По 
завршувањето на 

постапката тој палел 
цигара и задоволно се 

смеел.
Во ирачкиот Устав е 

вратена одредбата за 
смртна казна. Таа намерно 
била воведена за време на 
судењето на поранешниот 
ирачки претседател за да 
се прејудицира крајната 

пресуда, која резултираше 
со насилна смрт. По сè 

изгледа, егзекуцијата на 
Садам ќе се изврши тајно, 
а тој ќе биде погребан на 
непозната локација за да 

се спречат Ирачаните да го 
посетуваат неговиот гроб, 

кој би се претворил во 
култно и свето место.

Падна ирачкиот вожд. Понижен, 
фрлен на земја, како никогаш да 
немал ниту еден процент моќ во 

своите раце. Садам некогаш и денес. Не 
може воопшто да се направи споредба. 
Неприкосновениот моли смртта да му 
би  де полесна. Тиранинот на сопствениот 
народ ги величеше Ирачаните во момен-
тот кога ја дочека одлуката на судот во 
Багдад да биде осуден на смрт со бе се-
ње. Таквиот профил на човек неспорно 
создава два блока приврзаници, едни кои 
ќе го сметаат за најкрволочно суштество 
и воен злосторник, и други кои ќе го из-
дигнуваат на пиедестал како нацио на-
лен херој и маченик. Многумина Садам 
го оквалификувале како луд човек уште 
за време на неговото владеење, но на-
против тој воопшто не бил луд. Според 
психолозите кои ги истражувале него-
вото однесување и постапките, Садам е 
разумно конструиран, но опкружен со 
психопати кои му го соопштуваат само 
она што тој сака да го слушне. Токму 
таквиот начин на водење на работите 
на неговиот советодавен тим произведе 
сериозно искривени и опасни одлуки 
во неговата претседателска кариера. 

По природа Садам е етноцентрист, 
настојува да ги гледа нештата од аспект 
на регионалната поставеност. Човек кој 
сака да доминира во подрачјето на Сред-
ниот Исток, користејќи го стравот како 
метод за остварување на целта. Него-
виот однос кон непријателот се темели 

на елиминација на цел слој луѓе, од кои 
се плаши дека еден ден ќе се свртат про-
тив него. Тоа е метод сличен на оној на 
Сталин, кога ги правел големите чистки. 

Уште на почетокот од доаѓањето на 
тронот во Багдад во 1979 година, Садам 
презел акција за чистење на Баас пар-
тијата од луѓето на кои не им верувал. 

Во октомври 1996 година аме рикан-
ската полиција на аеро дро мот во Ван-
кувер, Канада привела две ирачки сту-
дентки од Баг дад. ФБИ имало податоци 
за нивните тајни активности и биле из-
вршени детаљна истрага и претрес. Кај 
едната од нив, во неј зи ни от полов ор-
ган, полицијата пронашла метална прач -

ка со голе ми на на малиот прст, во која имало содржина на ан-
тракс. Истражните органи откриле дека студентките биле чле но-
ви на специјалните сили на Садам Хусеин, како дел од тимот кој 
се занимава со вне су вање антракс на територијата на Америка. 
Откриените содржини биле добра основа за производство на хе-
миско-биолошко оруж је. 

Јавно ги собирал раководните тела на 
најмоќната ирачка партија и им се за-
кaнувал дека заговорот е откриен и за-
ради тоа ќе паѓаат глави. Тоа е почетокот 
на автократското владеење на Хусеин. 

На седница на партијата Садам ги читал 
имињата на лицата кои во неговите очи 
биле предавници, со солзи в очи, за на 
крај и да заплаче. Целиот тој процес бил 
фабрикуван. Од 1947 година, со него во-
то вклучување во Арапското нацио нал-
но движење, го следи репутација дека 
насилството го користи како политичко 

ИРАЧКИОТ ВОЖД ИРАЧКИОТ ВОЖД 
САДАМ, ТИРАНИН НА САДАМ, ТИРАНИН НА 
СОПСТВЕНИОТ НАРОДСОПСТВЕНИОТ НАРОД
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средство. Неговите блиски соработници 
денес откриваат дека Садам уживал во 
мачењето на луѓето и сакал да го наб-
људува самиот чин. Своевремено, во 
Багдад бил направен базен полн со ки-
селини. Таму ги носеле политичките опо-
ненти и неистомисленици, ги врзувале 
околу вратот и цели ги потопувале во 
растворот. Неизбежно било и Садам да 
присуствува на погубувањето. По завр-
шувањето на постапката тој палел ци га-
ра и задоволно се смеел. За некои за-
падни медиуми ова го потврдил генерал 
од ирачката армија. Овие методи, кои ги 
применувале властите, биле фрапантни 
за граѓаните, па плашејќи се и нив да не 
ги снајде истото, беспрекорно го подд р-
жувале својот водач. Еден од гене ра-
лите на воздухопловните сили на Ирак, 
Интифадх Шамари, во една прилика  
рекол дека Садам располага со жи во-
тите на луѓето во власта, во војската. Тој 
можел да убие некого без никакво су-
дење, без образложение, буквално без 
причина. Во исповеста на генералот е 
наведено дека луѓето на Садам мачеле 
на најварварски начини. Со вжештени 
клешти им ги ваделе ноктите на "не-
послушните", со ацетиленски пламен го-
реле живи човекови тела или, пак, со 
загреана пегла им оставале вечни жи-
гови на лицата. На сметка на Садамовиот 
режим вакви обвинувања искажале 
многу ирачки дисиденти, кои барале 
азил во странство. 

КОЈ ГО ЈАКНЕШЕ 
САДАМ? 

 
Заради остварување голема зара бо-

тувачка од ирачката нафта, некои поли-
тичари цели две децении го поддр жу-
вале режимот на Садам Хусеин. Преку 
нив, ирачкиот вожд подолг период го 
набавувал најопасниот хемиски арсе нал. 
Садам не ги штедел петро-доларите во 
осумдесеттите години на минатиот век, 
бидејќи бил уверен дека Вашингтон го 
востоличил на позицијата владетел на 
Средниот Исток. Во една ваква ситуа ци-
ја, Израел била најзагрозената земја по-
ради тајната соработка. Разузнавачката 
служба во Ерусалим потрошила огром-
на енергија и пари за да ги открие по-
датоците за биолошко-хемиското оруж је 
на Ирак. Израел бил свесен дека прет ста-
вува најголема мета за арапскиот свет, 
пред сè, за Ирак. Затоа бил вчудоневиден 
од фактот дека Садам се поддржува. То-
гаш Евреите проанализирале дека За-
падот води тајна војна против нив. Нив-
ната служба, според проценките, била 

единствената која се борела против хе-
гемонистичкиот режим во Ирак. Поради 
тоа, Садам постојано им се заканувал на 
Израелците. 

"Во име на Алах, ние ќе го запалиме 
пожарот кој ќе го проголта половина 
Израел, само ако тој преземе некакви 
чекори против Ирак. Ние поседуваме 
разорни хемиски оружја", рекол во сво-
јот препознатлив жаргон Хусеин. 

Меѓу осомничените фирми кои го по-

магале Садам се вбројуваат и извесна 
Vakle corporation, како и лабораторијата 
Hunt Chris Corporation. Комунистичкиот 
врв на поранешна Југославија сора бо-
тувал со него, а најголем удел во тоа 
имала ЈНА. Бројни југословенски фирми 
биле ставени на т.н. листа на виновници, 
затоа што ги проектирале и ги изградиле 
атомските скривалишта во Багдад и во 
околината. Според некои извори, Садам 
на Југославија й останал должен околу 
две милијарди долари, за кои се верува 
дека никогаш нема да бидат наплатени. 
ЈНА го снабдувала со пософистицирано 
оружје, на пример, со ракети со краток 
дострел, едни од најдобрите во светот 
во тоа време. Потоа тие ракети можеле 
да се наполнат со хемиско оружје и да се 
користат за други воени цели. Се прет-
поставува дека фирмата "Прва искра" во 
Барич и фабриката во Лучани се едни од 
оние кои произведувале хемиско-био-
лошки агенси на подрачјето на СФРЈ. 
Свое времено англиски новинари твр де-
ле дека Србите произведуваат смрто но-
сен сарин, со кој го снабдувале Садам 
Хусеин, но не можеле да дојдат до кон-
кретен доказ. Оттука, истите тие нови-

нари топката ја префрлиле во Вашинг-
тон, тврдејќи дека Садам бил редовен 
посетител на ЦИА. 

ОБУКА ЗА ИРАЧКИТЕ 
ЛАБОРАНТИ

Микробиологот Лари Харис тврди де ка 
Американците сакале од Садам Хусеин 
да создадат светско чудовиште преку 
прог  рамата за производство на хемиско 
оружје. Тој лично бил задолжен за обука 
на ирачките микробиолози за одбрана 
од исто такво оружје. Во лабораторијата 
каде што работел се говорело дека иран-
скиот ајатолах Хомеини ќе ги истреби 
сите Ирачани, кои тогаш биле аме ри кан-
ски сојузници. На тој начин, САД го поч-
нале проектот за помош на Ирак во бор-
бата против хемиските закани од Техе-
ран. Ирачаните тогаш биле во состојба 
буквално да ги збришат сите шиитски 
муслимани во регионот. Имале договор 
со Кувајт, кој на Садам требало да му 
плаќа многу пари за водење на војната. 
Слична поддршка требало да му дава и 
Саудиска Арабија. Во меѓувреме, Амери-
канците испратиле свои трупи во Зали-
вот. Во Америка постојано се носат ирач-
ки микробиолози и таму се обучуваат 
како да користат биолошко оружје. Влас-
тите во Вашингтон, во еден извештај 
буквално напишале: "Садам има само 18 
милиони луѓе. Иранците се далеку по-
моќни. Постои потреба Багдад да се снаб-
ди со апсолутно неверојатно оружје- 
биолошко, отровен гас за да може да 
војува со чевртата армија во светот".

Судењето на светски лидери е рет-
кост во историјата на човештвото. Осу-
деникот речиси секогаш станува жртва 
или маченик. Американците го пре ди-
мен зионираа значењето на ексирачкиот 
претседател по воената акција и окупа-
цијата на Ирак. Но, за нив тој сè уште 

Муслиманскиот верски празник Ра-
мазан се слави и меѓу муслиманите 
во САД. Него го одбележуваат околу 
седум милиони американски мусли-
мани, како и бројни студенти од арап-
ските земји кои таму студираат. Ноќ-
та меѓу 8 и 9 февруари 1997 година 
ЦИА и ФБИ спровеле опсежна рација 

на ветеринарно-медицинската школа при државниот универ зи-
тет во Ајова. Истражните органи подолго време надгледувале ед-
на од арапските ќелии меѓу ирачките студенти. Токму на Рамазан 
таа година било спроведено масовно апсење во режија на ЦИА, 
затоа што младите студенти од Ирак подготвувале нешто многу 
опасно. Универзитетскиот комплекс бил преплавен со агенти во 
цивил, кои привеле неколку десетици арапски студенти. Во нив-
ните соби биле пронајдени садови за ферментација и комер ци-
јално произведени биолошки контејнери за одгледување био-
лош ки агенси. Кај неколку арапски девојки во половите органи 
биле откриени минијатурни цевки полни со антракс.



 Една од најголемите жел-
би на Садам била да владее 
со Иран и со Кувајт. Сметал 
дека ако го контролира Кувајт, 
парите од нафтата која ќе ја 
добивал од таму, ќе ги вло-
жувал во оружените капа ци-
тети, а оние од ирачката наф-
та ќе ги вложувал за развој 
на ирачката држава. Во умот 

му се вртел проектот за развој на нуклеарната 
тех нологија и оружјето за масовно уништување. 
Тоа била неговата најголема амбиција и прео ку-
пација. Но, Садам бил протеран од Кувајт. Тоа бил 
негов голем пораз. Се повлекол кукавички па-
лејќи ги нафтените полиња на својот сосед, врз 
кој извршил агресија. 

претставува кошмар и покрај нарачаната одлука на судот 
да го осуди на смрт со бесење. Сега нема да имаат проблем 
со Садам, туку со неговиот дух кој набрзо ќе се рашири 
меѓу ирачките Сунити. Садам го создаде ЦИА, Садам ќе го 
обеси ЦИА. Затоа Сунитите се гневни. Во ирачкиот Устав е 
вратена одредбата за смртна казна. Таа намерно е воведена 
за време на судењето на поранешниот ирачки претседател 
за да се прејудицира крајната пресуда, која резултираше со 
насилна смрт. По сè изгледа, егзекуцијата на Садам ќе се 
изврши тајно, а тој ќе биде погребан на непозната локација 
за да се спречат Ирачаните да го посетуваат неговиот гроб, 
кој би се претворил во култно и свето место. Шефот на Бе-
лата Куќа се обиде на Американците да им објасни дека 
Ирачанецот повеќе го нема, дека Американците сега се си-
гурни. Но, аналитичарите предупредуваат дека амери кан-
ската нација сега ќе биде во поголема опасност со смрт та 
на тиранинот. Одлуката Садам да биде обесен има поши ро-
ко геополитичко и стратешко значење. Американците не ја 
оправдаа својата мисија во Ирак. Погрешни интерпретации 
и анализи на ЦИА, погрешно спроведување на воената 
доктрина на Пентагон. Всушност, тоа го призна и Доналд 
Рамсфелд, кој беше првата глава која падна по поразот на 
републиканците во двата дома на Конгресот. Светот не 
стана посигурен по симнувањето на Садам од багдадскиот 
трон ниту, пак, ќе стане по неговото егзекутирање (ако и 
воопшто се случи). 

Денес оправдано се поставува прашањето - дали на Ира-
чаните им е подобро без Садам Хусеин? Можеби, но за 
овие три години таму загинаа далеку повеќе луѓе отколку 
за време на режимот со кој тој владееше дваесеттина го-
дини. Изјавите од типот дека по Садам никогаш повеќе во 
Ирак нема да има етничко чистење се класични небулози. 

Напротив, тие процеси ќе се засилуваат. Денес цел свет е сведок 
на секојдневни секташки колежи во оваа земја. Ид нината на 
Ирак може само да се претпостави кога ќе се види сликата која 
доаѓа од речиси секоја втора улица. Крво про левањето тешко 
дека ќе запре по ерата на диктаторот. За ми нувањето на Садам 
Хусеин и неуспехот на коалиционите си ли во Ирак создаде 
вакуум на моќта. Иран стана супериорен, исто така, Израел. 
Веќе го нема балансот кој го држеше ти ранинот од Багдад. И 
покрај аплаузите кои пристигнуваат од мнозинството про-
тивници на Садам за неговото погубување, денес сè погласни 
стануваат тезите дека и покрај крво лочноста која ја имаше, 
сепак за светот подобра опција беше токму тој. 


