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Р А З В О Ј О Т  Н А  Б И О Л О Ш К И О Т      Т Е Р О Р И З А МР А З В О Ј О Т  Н А  Б И О Л О Ш К И О Т   

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Поголем дел од земјите опфатени 
во групата која го применува 
биолошкото оружје припаѓаат на 

нестабилните региони во светот. Со еко-
номското распаѓање на СССР и на сев-
купниот источен блок, нарасна опас-
носта експертите за овој вид оружје да 
станат најбараните воени стратези. Тие 
го продаваа своето знаење и на своите 
држави, но и на непријателот. Сè за па-
ри. Смртоносното оружје го креираа во 
своите лаборатории и како готов про-
извод й го продаваа на онаа страна која 
повеќе ќе плати. Побогатиот купу вач 
секогаш беше најчестиот муштерија. 
Колку пати во последниве две децении 
се пишуваше за украден, па прошвер-
цуван осиромашен ураниум од Русија и 
од другите влијателни азиски земји? Кој 
знае уште какви супстанци преку диви 
канали завршувале во рацете на само-
прогласени паравојски, терористички 
или криминални организации. За кра-
тко време се испразнија престижните 

Развојот на биолошкото 
оружје во светот одамна 
достигна драстични 
димензии. Иако е забрането 
за употреба, согласно 
многубројните конвенции, 
сепак тоа масовно се 
применува во речиси сите 
војни. Денес биолошкото 
оружје може да се произведе 
премногу едноставно и 
евтино. Официјално се 
проценува дека околу 20 
земји во светот имаат, сакаат 
или размислуваат да 
покренат програми за 
производство на биолошко 
оружје. Тука спаѓаат: САД, 
Русија, Сирија, Ирак, Иран, 
Либија, Северна Кореја, 
Израел, Египет, Куба, Кина 
заедно со Тајван, Романија, 
Бугарија, Пакистан, Индија, 
Јужноафриканската 
република... Има сознанија 
дека последниве години 
биолошко оружје развива и 
Албанија, откако беше 
откриено дека исчезнале 
неколку говеда заразени со 
антракс, врз кои се вршеле 
експерименти. Владите на 
некои од овие наброени 
земји имаат тесни врски со 
меѓународниот тероризам. 
Овој факт ја зголеми 
можноста од уште поголем 
ризик на употреба на т.н. 
биолошки тероризам. Но, 
дали само хемиските агенси 
се опасни за човештвото? Сè 
поголем број научници 
доаѓаат до епохални 
откритија, според кои, 
современите болести кај 
луѓето, исто така, се дел од 
политичките кујни на 
развиените земји. Сидата и 
кравјото лудило се вештачки 
предизвикани, со цел да 
дојде до уништување на 
народи и раси. Во проектот е 
вклучена и фармацијата, која 
треба да профитира врз база 
на терапиите и 
производството на лекови за 
овие болести. 

руски национални институти и лабо-
ратории. Во годините кои следеа тоа й 
се врати како бумеранг на "сибирската 
мечка". До таков вид оружје лесно доа-
ѓаа ситни профитери, воени аматери и 
самонаречени "борци на Алахот". Нај-
често хемиските супстанци ги употре-
буваа во организирани терористички 
напади, а чести беа случаите да ги при-
менат и одредени секти, како средство 
за извршување грозоморни садома зо-
хистички ритуали врз недолжни ци ви ли. 

СИНДРОМОТ НА 
ЗАЛИВСКАТА ВОЈНА

Меѓу војниците од западната али јан-
са со години владее болеста предиз ви-
кана од воената кампања во Ирак, на-
речена "Пустинска бура", од почетокот 
на деведесеттите години. Необичното 
заболување ги стави во карантин вој-
ниците на САД, В.Британија, Франција, 

СИДАТА СОЗД   АДЕНАСИДАТА СОЗД  
ЛАБОРАТОР  И С К И  ЛАБОРАТОР 
ЗА ДА ГО УН  ИШТИЗА ДА ГО УН  

ТРЕТИОТ С  ВЕТТРЕТИОТ С 

ЗОШТО СИДАТА НАЈМНОГУ ГИ ПОГОДИ ЗОШТО СИДАТА НАЈМНОГУ ГИ ПОГОДИ 
ЦРНЦИТЕ ВО АФРИКА?ЦРНЦИТЕ ВО АФРИКА?
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Холандија, Чешка и други земји, кои 
учествуваа во соборувањето на ре жи-
мот на Садам Хусеин. Биолошките аген-
си, за кои се верува дека ги употребиле 
ирачките сили за безбедност, се произ-
ведени во Америка и му се продадени 
на Ирак во периодот од 1985 до 1990 
година, како средства за борба против 
Иран. Се разбира, тоа било со одо бре-
ние на Регановата администрација. Но, 
бумерангот следи потоа. Наместо про-
тив иранските борци, Садам се решил 
биолошките агенси да ги употреби ток-
му против продавачот, бидејќи тој е 
ини цијаторот за напад врз ирачката 
држава. Американските и сојузничките 
војници беа изложени на влијанието на 
најсмртоносните хемиски и биолошки 
агенси. Одредени извори проценуваат 
дека меѓу сто и двесте илјади од вкупно 
700.000 војници, испратени во таа војна 
во Ирак, боледуваат и полека умираат 

од т.н. синдром на Заливската војна. 
Око лу 15.000 ветерани веќе се почи на-
ти. Оние кои преживуваат имаат чести 
симптоми на губење на меморијата, си-
паници, несоница, хронично кашлање, 
губење на косата, вртоглавици и не свес-
тици. Силните маринци по враќањето 
од ирачките боишта се претвориле во 
неспособни луѓе, кои едвај можат да ги 
пречекорат скалилата од сопствениот 
дом. Но, уште потешки се сознанијата 
според кои новороденчињата на аме-
риканските маринци имаат тешки те лес-
ни деформитети. Ниту една официјална 
студија досега не се позанимавала со 
последиците од биолошкиот арсенал, 
со кој се служеле ирачките власти за 
време на првиот воен судир со Аме ри-
канците пред петнаесет години. Најго-
лемите жртви од неговата употреба се-
пак е цивилното население, пред сè, де-
цата. За тоа сведочи и огромниот про-
цент на морталитет со кој Ирак денес се 
соочува. Меѓутоа, зачудуваат објасну-
вањата на надлежните органи, според 
кои во Ирак немало употреба на хе-
миско или биолошко оружје ниту, пак, 
дека постои болеста "пустинска бура". 

СИДАТА ПРОИЗВЕДЕНА ЗА ДЕСЕТ МИЛИОНИ ДОЛАРИ!?

Д-р Мекартур, заменик-директор за истражување и технологија 
при Министерството за одбрана на САД, во јуни 1969 година се по-
јавил пред конгресниот поткомитет, барајќи од Конгресот да фи нан-
сира проект за создавање синтетички биолошки агенс против кој 
луѓето нема да можат ништо, односно нивниот природен имунитет 
не ќе може да го победи. Во библиотеката во Конгресот во Вашингтон 
сè уште постои комплетниот текст за ова барање кој е достапен и за 
јавноста. Во него стои: "Молекуларната биологија е област која се 
развива брзо и еминентните биолози веруваат дека за пет до десет 
години може да се создаде синтетички биолошки агенс, кој не по-
стои природно и против кој човекот нема развиено природен иму-
нитет. Тој инфективен микроорганизам предизвикува болести. Нај-
важно е што тој вирус ќе биде отпорен на имунолошките и на те-
рапевтските процеси. За комплетното истражување се потребни 10 
милиони долари". Паричните средства се одобрени, а сидата се по-
јави точно за десет години, со идентични карактеристики кои се 
спом нати во барањето на д-р Мекартур. 

СИДАТА СОЗД   АДЕНААДЕНА  
ЛАБОРАТОР  И С К И  И С К И  
ЗА ДА ГО УН  ИШТИИШТИ   

ТРЕТИОТ С  ВЕТВЕТ

Д-р Леонард Хо ро-
виц тврди дека ХИВ 
вирусот е произве-
ден за да го спречи 
црнечкиот нацио на-
лизам во Африка и 
популацијата на тре-
тиот свет. Според не-
го, таа болест е дел 
од планот од гло бал-
ната светска поли ти-
ка која ја спроведува 
т.н. илуминатска гру-
па луѓе. 

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗАЛИВСКИОТ ВОЕН СИНДРОМПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗАЛИВСКИОТ ВОЕН СИНДРОМ
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КРАВЈОТО ЛУДИЛО - 
ЕКОНОМСКИ 

БИОТЕРОРИЗАМ
Интересни се и сознанијата дека 

биотероризмот не е својствен само за 
класичните војувања, туку тој наоѓа 
простор за користење и на економско 
поле. Тоа е т.н. економска војна, а како 
доказ се наведува болеста "кравјо лу-
дило". Овој синдром кај говедата прв 
пат се појави во 1985 година во Велика 
Британија. Но, беа се забележани и 
160.000 случаи на заболени луѓе, кои 
имаа последици од т.н. спонгиформна 
енцефалопатија. Оваа болест предиз-
викува дегенеративна промена на мо-
зокот. Сè поголем број луѓе умираат од 
новиот облик на Кројцфелд-Јакобовата 
болест, која човековиот мозок го пр ет-
вора во пивтиеста маса. Досега ниту ед-
на бактерија не е посочена како при чи-
на за појавата на синдромот. Една го-
дина по откривањето на болеста кај 
луѓето се дошло до сознание, според 
кое, таа е поврзана со болеста на лудите 
крави. Во тој период умреле 17 лица, а 
лаборантите сè уште не ја најдоа вис-
тинската генеза на проблемот. Она што 
со сигурност се знаеше е дека луѓето 
заболуваа од Кројцфелд-Јакобовата бо-
лест, јадејќи месо од заразените говеда. 
Микробиолозите предупредија на опас-
носта дека е можно секоја година, по 
пат на трансфузија на крв, со оваа 
болест, без знаење, да се заразат дури 
60.000 луѓе. И покрај развојот на ме-

појавила на еден изолиран остров во 
Па цификот? Можеби таму биле напра-
вени првите експерименти?

СИДАТА - ЕТНИЧКО 
ОРУЖЈЕ ПРОТИВ 

ОДРЕДЕНИ НАЦИИ
Уште посложена анализа предизвика 

појавата на сидата, болест која е по зна-
та како чума на ХХ век. И за не јзината по-
јава тешко може да се претпостави дека 
е последица на некој природен процес. 
Многумина ја оквалификуваа не само 
како биолошко, туку и како етничко 
оруж је, бидејќи селективно напаѓа од-
ре дени народи и држави. Предиз ви ку-
вач на сидата е т.н. вирус на хумана иму-
нодефициенција, кој припаѓа на родот 
ретровируси. Тоа значи дека вирусот 
може да стане дел од човечкиот ге нет-
ски материјал, засекогаш вграден во 
хромозомите. Болеста е смртоносна за-
тоа што директно го напаѓа имуно лош-
киот систем, а лек сè уште нема. Според 
податоците на Светската здравствена 
организација, повеќе од 22 милиона лу-
ѓе во светот се инфицирани од овој ви-
рус, осум милиони се заболени, а шест 
милиони веќе се починати. Повеќе од 
60 отсто од инфицираните се регис три-
рани во Африка, а 20 отсто во Азија. Ос-
танатиот дел се во Европа и во Америка. 
Во текот на едно деноноќие, околу 
8.000 луѓе ширум светот се инфицираат 
со ХИВ вирусот, а од нив 1.000 се деца 
помлади од 15 години. Сè поголем број 
лабораториски научници во светот твр-
дат дека сидата е лабораториски про-
изведена по пат на генетски инже не-
ринг, со цел да ги уништи хомо сексу-
алците и сите други раси освен белците, 
како и да ја намали гладната популација 
во земјите од третиот свет. Одредени 
докази говорат дека епидемијата на си-
дата почнува во исто време кога поч ну-
ва и официјалната програма за вакци-
нација на САД и СЗО. Исто така, првите 
инфекции од СИДА во Африка точно се 
поклопуваат со локациите каде што 
СЗО ја спроведе програмата за вакци-
нација во средината на седумдесеттите 
години на минатиот век. 

СИДАТА ЈА "ОТКРИВААТ" ИСТИТЕ КОИ ЈА СОЗДАВААТ
  

Според една теорија, ХИВ ви ру-
сот изгледа и дејствува како хиб-
рид на вирусот на говедската леу-
кемија или, на пример, како ви ру-
сот кај овците кој предиз ви кува 
скапување на мозокот. До колку би-
ло можно сидата да се појави при-
родно, тогаш зошто не се појавила 
со векови порано. Тоа би го пре по-
ловило населението во светот или 
можеби би го униш тило уште од ам-
на. Книгата "Зошто никогаш нема 
да ја добиеме вој ната против си-
дата?" од авторите Брајан Елисон и 
Питер Дусберг, своевремено беше 
забранета би дејќи наводно ја от-
кри вала вис тината за сите мани пу-
лации со ви русот. Слични тези из-
несува и д-р Леонард Хоровиц од 
универ зи тетот Харвард, кој тврди 

дека ХИВ вирусот е резултат на биолошката воена програма, која ја 
создале научниците од Националниот цен тар за истражување на 
канцерот. Во таа монструозна програма бил вклучен и д-р Роберт 
Гало, кој во 1984 година случајно ја "открива" сидата, иако бил еден 
од нејзините конструктори. 

дицината денес сè уште не може да се 
утврди преку тестови дали човекот е 
болен од оваа болест. Тоа може да се 
открие дури по неговата смрт со об-
дукција, што е навистина загрижувачко. 
Она што ја загрижува светската јавност 
е дали овие симптоми на кравјо лудило, 
кои се смртоносни и за човекот, се од 
природно потекло или, пак, се произ ве-
дени во лабораториски услови по пат 
на генетска манипулација. Ако се од 
природно потекло, како тогаш е можно 
болеста, која човечкиот мозок го пре-
твора во полутечна маса, да не е за-
бележана до пред појавата на кравјото 
лудило? И зошто оваа болест прв пат се 

"Етничкото" оружје (сидата), 
која директно погодува одре де-
ни расни групации, било долго-
рочна цел на програмата за био-
лошко оружје на западниот св-
ет. Ова го тврдеа Роберт Харис и 
Џереми Паксмен уште во 1982 
година, автори на книгата "Ви-
ша та форма на убиствата - тај-
ната приказна за хемиското и 
биолошкото оружје". Трошоците 
на западниот свет за развој на 
биолошките агенси во послед-
ните децении се зголемени за 
500 отсто, а најмногу во областа 
на генетскиот инженеринг, од-
носно предизвикувањето нови 
болести. 

КРАВЈОТО ЛУДИЛО СОЗДАДЕНО КРАВЈОТО ЛУДИЛО СОЗДАДЕНО 
ЛАБОРАТОРИСКИ НА ЕДЕН ЛАБОРАТОРИСКИ НА ЕДЕН 
ОСТРОВ ВО ПАЦИФИКОТОСТРОВ ВО ПАЦИФИКОТ


