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Е К С П Е Р И М Е Н Т А Л Н И Т Е  В О Е Н И       М Е Т О Д И  Н А  Р А З В И Е Н И Т Е  З Е М Ј ИЕ К С П Е Р И М Е Н Т А Л Н И Т Е  В О Е Н И   

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Софистицираните војни кои 
се водат во светот се предмет 
на анализи во многу 
истражувачки центри. 
Методите на војување, 
начините на кои се преземаат 
акциите, како и стратегиите за 
целите на судирот стануваат сè 
поинтересни за тимовите, кои 
ги истражуваат и ги 
анализираат конфликтите. 
Тајните експерименти кои 
стануваат дел од тактиката на 
развиените земји се косат со 
законите, но истовремено 
претставуваат основа за 
добивање поквалитетни 
резултати. Последниве години 
разузнавачките служби 
применуваат експериментални 
методи врз цивилите без 
знаење на населението. Тоа е 
класично кршење на 
човековите права. Врз 
обичните се тестира хемиско и 
биолошко оружје. Зад тие 
проекти стојат официјалните 
институции, а не некои 
квазиорганизации. 

На пример, во Законскиот 
зборник на САД, во поглавјето 

посветено на војната и 
националната одбрана, во еден 
параграф пишува: "Употребата 
на човечките субјекти за 
тестирање на хемиските и на 
биолошките агенси е 
дозволена од страна на 
Министерството за одбрана, а 
за тоа се известуваат 
конгресните комитети, кои ги 
прифаќаат експериментите и 
студиите". 

Значи, луѓето се 
употребуваат како субјекти за 
тестирање на софистицираните 
оружја, со кои се војува против 
непријателот. За 
испробувањето на хемиските 
агенси врз цивилното 
население се известуваат 
локалните администрации, но 
во Законот не пишува дека 
властите во општините треба 
да го подготват населението за 
експериментот. Се објаснува 
дека доколку државните 
органи ги известат граѓаните за 
опитите, тогаш резултатите 
нема да бидат видливи. На тој 
начин цивилното население е 
заложник на владините 
експерименти, кои потоа би се 
применувале врз 
непријателски земји.

Последниве петнаесеттина години 
речиси сите војни на планетава 
се водат под покровителство на 

западните земји. За овој временски пе-
риод се испроба и се употреби раз-
лично конвенционално, но и некон-
венционално оружје. Се спроведоа и 
низа експерименти, кои оставија трајни 
последици по човештвото. Дел од за-
падните земји дозволуваат опити врз 
домашната цивилна популација, па ако 
тоа е дозволено да се испроба врз соп-
ствениот народ, тогаш употребата на 
таквите агенси врз другите нации и др-
жави е повеќе од корисно и упо треб-
ливо. Конкретен пример за тоа е упо-
требата на забранетите оружја во Бос-
на, Косово, Ирак и Авганистан од страна 
на западните воени армади. Касетните 
бомби се само дел од софистицираните 
оружја, со кои побрзо се крши отпорот 
на противникот. Иако правните норми 
забрануваат употреба на биолошко-
хемиски агенси во услови на војување, 
сепак моќните држави тоа не го по-
читуваат. 

Низ историјата можеше да се забе-
лежи и забрана за труење со храна и 
вода, но тоа е одамна надминато. Уште 
во дамнешни времиња Грците и Рим-
јаните остро го осудувале користењето 
на отрови во војните, сметајќи дека со 
тоа се повредува законот на нациите. 
Се сметало дека употребата на таквиот 
тип оружја е нехумано. Забраната е по-
читувана дури и за време на нај жес то-
ките верски судири во XVII и XVIII век. 

И покрај тоа што моќните декла ра-
тивно се залагаат за мирен и хуман свет, 
сепак во ХХ век овие воени начела се 
прекршуваа на најѕверски начин. Ху ма-
носта беше само теориска и утописка 
категорија. Денес е премногу едно став-
но да се произведе хемиско и биолошко 
оружје. Истовремено, тоа не е и вооп-
што скапо. Константната опасност од 
нивната примена е сè поизразена. Де-
нес официјално се проценува дека меѓу 
10 и 20 држави поседуваат или сакаат 
да поседуваат програми за произ вод-
ство на биолошко оружје. Во тие про-
грами предност им се дава на: САД, Ру-
сија, Израел, Сирија, Северна Кореја, 
Еги пет, Кина, Романија, Индија, Иран, 
Либија... Сè поизвесно е дека на оваа 
група може да й се приклучи и Ал ба-
нија, бидејќи пред неколку години на 
нејзина територија беа пронајдени 
говеда со кои се експериментирала 
употребата на антракс. Дел од владите 
на овие земји беа спомнувани и во 
меѓународните извештаи за нивната 
поврзаност со глобалните терорис тич-
ки текови. Сите овие показатели водат 
во насока да се размислува многу по-
трезвено за примената на хемиските 
агенси врз човековата популација. Ри-
зикот е сè преголем.

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗАЛИВСКИОТ СИНДРОМПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗАЛИВСКИОТ СИНДРОМ
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ХЕМИСКО-БИОЛОШКИТЕ ХЕМИСКО-БИОЛОШКИТЕ 
ЌЕ ГИ ЗАМЕНАТ ЌЕ ГИ ЗАМЕНАТ 

КОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ КОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ 
ВОЈНИВОЈНИ

КОЈ ГИ КРАДЕШЕ 
НАЦИОНАЛНИТЕ 

ИНСТИТУТИ?
Во годините по распаѓањето на Со-

ветскиот сојуз и целиот источен блок, 
се зголеми опасноста од шверц на 
биолошки оружја. Експертите кои се 
занимаваат со оваа област почнаа да 
вле гуваат во големи игри со дикта тор-
ските режими од азискиот регион и со 
тоа да стануваат главни снабдувачи на 
тие влади со забранетото оружје. Се 

вртеа огромни суми пари, кои завр шу-
ваа во приватни џебови. Буквално, тие 
агенси беа крадени од државите кои ги 
поседуваа, а потоа препродавани на 
оние кои повеќе ќе платат. Таквиот тип 
оружје завршуваше во рацете на оние 
кои денес станаа газди на глобалниот 
тероризам. Сè уште не се знае каде ис-
чезнаа резервите од збогатениот ура-
ниум во Русија, по кои илегални канали 
тие се транспортираа и кој е државниот 
виновник за тој антидржавен чин. Те-
зите дека во тие процеси се вмешани и 
високи службеници во престижните 
рус ки национални институти, остану-

ЗЛОУПОТРЕБА НА ГЕНЕТИЧКОТО ИНЖЕНЕРСТВО

Конвенцијата за забрана на биолошкото оружје од 1972 година 
за бранува производство, развој и складирање на хемиски и ток-
сични материи. Многумина го поставиле прашањето дали оваа 
Конвенција е исфрлена од употреба, ако се има предвид дека во 

војните во последниве 
дваесет години се ко-
ристат разни видови 
биохемиски оружја? 
Сите стручни процен-
ки кои го анализираат 
генетичкото инже нер-
ство покажуваат дека 
кога е во прашање 
воениот сегмент, то-
гаш не се земаат пред-
вид последиците од 
штетноста на таквиот 
вид средства. Војува-
њето со помош на ге-
нетички измислени 

бактерии или вируси се смета како адут при водењето војни со по-
тенцијалниот непријател. Злоупотребата на генетичкото инже нер-
ство за воени цели е сè уште тајна, бидејќи доколку тоа јавно се 
докаже, ќе има непредвидливи последици за администрациите, кои 
тоа го стимулираат и го поттикнуваат. Но, најголемиот проблем е 
што таквите илегални средства најчесто завршуваат во рацете на 
терористичките организации или поединци, кои потоа ги упо тре-
буваат против цивилни цели. Државите сè уште немаат создадено 
механизми за спречување на таквите опасности.

Биолошките оружја денес ма-
совно се користат во речиси сите 
војни на планетава. Присутни се 
во Ирак, Авганистан, Палестина, 
во одредени случаи беа кори с-
тени и во војните во поранешна 
Југославија. Необичните болести 
стануваат секојдневие. "Пустин-
ската бура" го изроди заливскиот 
синдром и усмрти стотици вој-
ници на сојузниците, осиро ма-

шениот ураниум им ги зеде жи-
вотите и на многу миротворци 
во Босна и на Косово. Вината ни-
кој не сака да ја понесе. Жртвите 
се сведуваат под именителот на 
колатерална штета. Последиците 
на преживеаните се ужасни: гу-
бење меморија, несоници, хро-
нични болести, скапување на 
кож ното ткиво, страв, слепило... 
Дел од нив ја повикуваат смртта, 
зашто животот за нив е полош од 
заминувањето на оној свет.
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ваат недокажани. До тој тип оружја лес-
но доаѓаа неодговорни поединци ор-
ганизирани во терористички органи-
зации или секти. Премногу лесно вле-
гуваа во државните институти во Мос-
ква, Берлин, Белград. Ги потплатуваа 
помалку одговорните и ги крадеа тај-
ните, но и материјалните ресурси. Ни-
кој до денес не е пронајден, ниту од го-
варал за државно предавство во овие 
земји. 

На пример, за време на југосло вен-
ската федерација, музејот "Никола Тес-
ла" во Белград, неколку пати бил мета 
на диверзии и саботажи. Со помош на 
малата компјутерска техника со која 
располагал овој познат ју-музеј, биле 
копирани трудови и тајни, кои подоцна 
им служеле на антидржавните еле-
менти.

ПОЕВТИН ПРИСТАП, 
ПОГОЛЕМИ 
РЕЗУЛТАТИ

Биотероризмот сè уште не е доволно 
истражен. Неговите методи сè уште се 
завиени во еден непробоен облик, кој 

тешко може да се анализира на вис тин-
ски начин. Пред десеттина години е сп ро-
веден сеопфатен проект во кој учес тву-
вале експерти од американската вој ска, 
историчари, биолози и медицински ра-
ботници, посветен на начините на во-
дење на модерните војни. Истра жу ва-
чите дошле до интересни резултати, 
според кои, во сите досегашни воени 
судири повеќе жртви имало од заразни 
болести, отколку од конвенционалното 
оружје. Во предвид биле земени сите 
причини од тој епилог. Иако досега ни-
која страна не ја признаваше упо тре-
бата на билошкото оружје при воде-

њето на војните, сепак овие резултати 
го потврдуваат токму спротивното. Раз-
војот на технологијата и начинот на 
примената на биолошките агенси, како 
и користењето на методите на гене тич-
кото инженерство, ги поставија теме-
лите на новиот стил на конфликтите. 
Токму заради тоа денес немаме кла сич-
ни конвенционални судири, туку теро-
ристички акции кои доведуваат до по-
големи и поразорни резултати. 

Конвенционалниот начин на воју ва-
ње веќе ја губи битката со хемиското 
оружје. Наглиот развој на човештвото 
создаде нови тактики за поразување на 

Биотероризмот претставува 
упо треба на биолошки и хе-
миски аг енси во воздухот, во-
дата или хра ната, со цел да се 
предизвика смрт на поголем 
број луѓе или со цијални деви-

јации. Денес најчесто се ко ри с-
тат антраксот, ботулизмот и 
дру ги агенси, кои можат да пре-
дизвикаат катастрофални по-
сле дици по чо вештвото. Ак ции-
те има ат размери на зло стор-
ства против човечката попу ла-
ција. Тие имаат и големи пси хо-
лошки ефекти, со цел за стра шу-
вање на непријателот. Со тоа, 
биолошкиот тероризам спаѓа 
во групата на психолошко воју-
вање. Меѓу целите е и да се до-
бие пу бли цитет или да се до-
каже моќ та.

АПОКАЛИПТИЧНИ ПРОРОШТВА

Гледано од историска точка, традиционалните терористички ор-
ганизации го избегнуваат биолошкото оружје. Тоа се должи на не-
познавањето на те х-
но логијата, опас нос-
тите кои тоа ги пред-
из ви ку ва, како и не-
пред вид  ливоста на 
аген сите. Од друга 
страна, пак, ра ди кал-
ните гру пи сме таат 
дека него вата приме-
на може да пре диз-
вика и поли тичка 
ште та на самата те-
рор-организација. 
Не тра диционалните 
групи, пак, преку хе-
мис кото оружје насто-
јуваат да го моти ви-
раат рели ги скиот фа-
н а ти зам, ра сис ти те и преку своите параноично-шизофренични по-
гледи на светот спроведуваат акти против владините идеологии. Со 
употребата на отровите тие за мис луваат дека ќе исполнат некое од 
т.н. апока лип тични про роштва.

МУЗЕЈОТ "НИКОЛА ТЕСЛА" ВО БЕЛГРАДМУЗЕЈОТ "НИКОЛА ТЕСЛА" ВО БЕЛГРАД
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противникот. Отровите се далеку поев-
тини од класичното оружје, полесно 
при менливи при преземањето на опе-
рациите, можат да ги користат само не-
колку луѓе, а не цели армии.

ОБЈЕКТИТЕ ОД 
ЗАТВОРЕН ТИП 

НАЈПОГОДНИ ЗА 
БИОТЕРОРИЗАМ

За да може да се препознае теро рис-
тичкото дејствување со помош на био-
лошко оружје, потребно е да се по зна-
ваат методите и тактиките на оние кои 
тоа го преземаат. Станува збор за еден 
од најтивките облици на тероризмот. 
Оружјето кое се користи при биолошки 
напад е тотално незабележително за 
обичните маси. Може да биде ставено 
во шишиња, чадори, поштенски писма 
и разни други секојдневни средства за 
комуникација. За последиците од на-
падот големо значење има и просторот 
во кој тој напад се изведува, дали тој е 
отворен или затворен, потоа битни се 
метеоролошките параметри (темпе ра-
турата и влажноста на воздухот) и други 
фактори. Како најпрепорачливи места 
за изведување на такви хемиско-био-
лошки напади се наведуваат: подзем ни-

те железници, подземните тунели, за-
тво рени спортски објекти, трговски 
цен  три, високи облакодери и сл. За-
творените простори кои имаат посебни 
системи за вентилација се особено 
погодни, затоа што во нив постои силно 
струење на воздухот, кој лесно ги пре-
несува хемиските четички и бактерии. 
Објектите од затворен тип се идеална 
мета за биотерористите, пред сè, затоа 
што им овозможува на биолошките 
аген си брзо распространување низ про-
сторот, а истовремено не се дозволува 
нивно напуштање од просторијата каде 
се испуштени.

Биолошкиот тероризам како 
фе номен во модерното живе е-
ње пр етставува преокупација 
на севкуп ната светска попу ла-
ција, пред сè, на политичките 

номенклатури, воените кадри, 
научниците, пси хо лозите... И по-
крај огромните мер ки кои се 
преземаат за негово спречу ва-
ње, тој стана глобална опасност 
по светскиот мир и без бедност 
на нациите и на државите. По 
повеќегодишното игнорирање 
на тероризмот сега се наметнува 
потребата од негово научно тол-
ку вање.

Биолошкото оружје досега е 
користено во многу војни. Во 
иднина се очекува неговата 
примена да биде уште по го ле-
ма, со оглед на фактот дека го 
поседуваат сè повеќе земји. 
Истражувањата кои се спро ве-
дуваат во рамките на гене тич-
киот инженеринг покажуваат 
дека хемиските агенси би мо-
желе да се користат од многу 
страни, без притоа некој да ги 
контролира количествата. Ток-
му затоа се тежнее кон со зда-
вање хибридни микроорга-
низми кои ќе бидат отпорни во 
природната средина, а не само 
во лабораториски услови. Био-
лошкото оружје е најтаин стве-
ното средство за војување. Син-
тезата, производството и не-
говото складирање се чува во 
најстрога тајност. Постојат го-
лем број агенси кои можат по 
пат на размножување и изла-
чување токсини да предиз ви-
каат масовни заболувања и 
смрт кај луѓето и кај животните. 
Тие се жива материја која ме-
тастазира и како такви можат 
да се прошират и надвор од 
контаминираните подрачја.

ПОДЗЕМНИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ ИДЕАЛНИ ПОДЗЕМНИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ ИДЕАЛНИ 
ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ ХЕМИСКИ НАПАДИЗА ИЗВЕДУВАЊЕ ХЕМИСКИ НАПАДИ


