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Евентуалниот неуспех во 
Авганистан би бил 
катастрофален за 

Алијансата. Недоволната 
ангажираност на 

европските земји, како и 
преголемата 

задлабоченост на 
Американците во Ирак, ја 

загрозија победата на 
Западот во Авганистан. 

Затоа е потребна коренита 
промена на стратегијата. 
Денес НАТО е поголем во 

споредба со минатата 
деценија, па не смеат да се 

дозволат неуспеси. Но, 
грешките се во 

политичките одлуки, а не 
во воената подготвеност 

на западната армада.

Америка е пред голема пресврт-
ница. Работите на меѓународен 
план не одат како што треба. 

Иран и Северна Кореја покажуваат сè 
поостри заби, Талибанците во Авганис-
тан се кренаа на нозе, Косоварите при-
тискаат за брзо решение, а Ирак се пот-
палува како нуклеарна бомба. Адми нис-
трацијата на Буш сега ќе мора да ја 
промени стратегијата за да ја заврши 
почнатата политика кон овие критични 
точки. Единствената супер сила ги раз-
гневи регионалните лидери на Сред-
ниот и на Далечниот Исток и процесите 
стануваат загрижувачки. Сега Вашинг тон 
бара сојузници за разврска на хао сот, 
кој добива светски димензии. Искуше-
нијата на воените фронтови стануваат 
сè поголеми, исто така, и внатрешниот 
притисок од американската јавност за 
промена на воената политика. Дали кон 
американските иницијативи за глобали-
зација на овие проблеми треба да се 
приклучи остатокот од светот?

ГРЕШКИ ВО 
ПОЛИТИЧКИТЕ 

ОДЛУКИ
На неодамнешниот Самит на НАТО во 

Рига, Буш успеа да ги натера најблиските 
да им излезат во пресрет и воено да го 
помогнат таму каде што му е најпо треб-
но. САД сега ќе ја споделуваат одго вор-
носта. Вашингтонската администрација, 
благо речено, е нервозна од преголе-
мото тактизирање на Кина и на Русија по 
крупните геополитички прашања, пред 
сè, војните кои се водат во неколку ре-
гиони. Но, иако е така, се зголемува 
улогата на Пекинг и на Москва во ин-
тернационалните односи. И тоа особено 
го загрижува Вашингтон. Од воените 
сојузници Буш побара зголемување на 
воените издатоци, пред сè, зголемување 
на борбениот морал и ангажираност во 
Авганистан каде што Талибанците ги ин-
тензивираат нападите врз коали цио ни-
те сили. Евентуалниот неуспех во Авга-
нистан би бил катастрофален за Али-
јансата. Недоволната ангажираност на 
европските земји, како и преголемата 
задлабоченост на Американците во Ирак 
ја загрозија победата на Западот во Ав-
ганистан. Затоа е потребна коренита 
про мена на стратегијата. Денес НАТО е 
поголем во споредба со минатата де-
ценија, па не смеат да се дозволат не-
успеси. Но, грешките се во политичките 
одлуки, а не во воената подготвеност на 
западната армада. Но,  Авганистан не е 
најтешкиот проблем за САД. Средниот 
Исток сè уште го држи приматот на тој 
план. Тој е голем тест за американската 
надворешна политика и безбедност, би-
дејќи се вклопува во виталните сопс-
твени стратешки интереси. Катастро фа-
та во Ирак, заканите на Иран за исчез-
нување на Израел, војната во Либан, 
крвавите настани во Газа и подготовките 
на Сирија за војна се доволни аргументи 
за вклучување на алармите во Белата 

куќа. Како што тргнале работите, распа-
ѓањето на Ирак е неизбежна последица 
од војната во оваа земја, кое неминовно 
ќе се случи по најавената егзекуција на 
поранешниот ирачки диктатор, Садам 
Хусеин. Анализите водат кон тоа дека 
Садамовата држава ќе биде поделена 
на два дела - Сунитскиот ќе й припадне 
на Сирија, а Шиитскиот на Иран. За 
возврат Сирија би можела да побара од 
Израел да й ја врати Голанската висо-
рамнина, а Иран би поставил пред САД 
барање да попуштат кога станува збор 
за развојот на нуклеарната програма. 

РЕОРГАНИЗАЦИЈА, ПА 
ЧЛЕНСТВО

 
Денес, од географска гледна точка, 

НАТО ги промени позициите. Ако до 

крајот на XX век неговиот интерес беше 
Европа и пограничниот појас кон Русија, 
сега активностите се префрлени во ев-
роазискиот регион. Затоа европските 
земји по малку тврдоглаво реагираат на 

Интересен е показателот дека 
вое ната мисија на САД во Ирак 
трае повеќе од американското учес-
тво во Втората светска војна и од 
траењето на Граѓанската војна во 
Америка. Тоа многу покажува. Ирак 
е далеку од демократија, прашање 
е дали неа како систем некогаш 
воопшто и ќе ја има во Багдад. Гра-

ѓанската војна во оваа земја е сè поизгледна. Веројатно власта ќе 
мора да им се препушти на некои нови автократи, бидејќи преку 
нивниот режим најдобро ќе може да се воспостави ред. Цената на 
американското присуство на Средниот Исток се искачи на близу 
500 милијарди долари. Обединетите нации, како најголема светска 
институција, не одделиле толку пари за некоја своја воена мисија. 
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американските барања за зголемување 
на активностите. Повеќемина европски 
дипломати им рекле на американските 
колеги: "не се договоривме така". Де-
нешната борба против тероризмот не 
се фокусира на жариштето на неговото 
настанување, туку веќе е раширена на 
многу периферни делови каде моќта и 
не му е толку силна. За многу познавачи 
на тероризмот ова претставува по греш-
на стратегија. Авганистан е конкретен 
пример за политичките промашувања, 
кои досега се направени. Од оваа земја 
потекнуваат речиси 90 отсто од зака-
ните по светскиот мир и безбедност, таа 
е расадник на нови исламисти и Му џа-
хедини, кои се инфилтрираат во по го-
лемите европски земји и во САД. Проб-
лемите во НАТО и двоумењето околу 
неговото наредно проширување ги ос-
лабнува позициите во кризните региони 
каде што има војници на Алијансата. 
Многу земји, кои се потенцијални кан-
дидати за членство, а имаат свои мисии 
во неколку воени подрачја, се во рас-
чекор со вистинските случувања на те-
ренот, а тоа, пак, дава слаби резултати. 
На пример, барањата од сојузниците 
македонските војници во Авганистан да 
се вклучат во борбени дејства на југот 
на земјата, каде е најпеколно, пред из-
викува нервоза, пред сè, кај маке дон-
ските борци кои се таму, но и кај некои 
делови на власта. Често можат да се 
слушнат коментари од типот "па, зошто 
би оделе кога не сме членки на НАТО, 

зошто би гинеле како глинени гулаби 
без да имаме резултат од тоа". Маке-
донија, заедно со Хрватска, Азербејџан, 
Украина, Албанија и Грузија се надеваат 
на скорешно полноправно членство, но 
засега е неизвесно кога тоа ќе се случи 
и покрај делумните најави дека 2008 го-
дина е последната од низата на чекање. 
По приемот на Србија, Црна Гора и Бос-
на и Херцеговина во Партнерството за 
мир, по сè изгледа дека НАТО малку ќе 
застане за да се реорганизира. 

ЕДНОСТРАНОСТ ИЛИ 
МУЛТИЛАТЕРАЛНОСТ?

 
Наскоро би можело Средниот Исток 

да експлодира. Иран, Ирак, Израел, Ли-
бан, Сирија... Крупен залак и за супер 
силите. Растечкиот тренд на исламскиот 
фундаментализам на овие простори се 
најде на зелената маса кај воените стра-

тези од западните земји. САД ќе насто-
јуваат да формираат сојуз со сунитските 
земји од регионот против сè повли ја-
телниот шиитски Иран. Она на што Ва-
шингтон во моментов работи е созда-
вањето сојузништво меѓу Саудиска Ара-
бија, Египет, Јордан, Јемен, Оман, па и 
Турција. Тоа би бил блок кој би му се 
спротивставил на Иран. Во овој случај, 
Ирак би бил територија на која би се 
вкрстувале овие интереси меѓу мусли-
маните. Се проценува дека едно стра-
ниот поход на американските трупи ќе 
го слабее единството во НАТО, кое и 
сега не е на некое завидно ниво. Многу 
земји испраќаат предупредување до Ва-
шингтон дека секоја наредна уни ла те-
рална акција би имала несогледливи 
последици врз воените мисии. И покрај 

фактот дека денес Америка е единстве-
ната супер сила на планетата, сепак и 
таа почнува да чувствува потреба дека й  
е потребна помош од други. Тоа е  гло-
бален процес од кој нема враќање. Не-

завидната положба на Американците во 
Ирак и во Авганистан може на сцена да 
ја врати мултилатералната поставеност 
на геополитичката карта, нешто што до-
сега беше непојмливо.

 

НАРКО МАФИЈАТА 
ПОМОЌНА!?

Во НАТО сојузот денес постојат две 
групации - едни земји кои се борат на 
воените полиња и трпат загуби во чо-
вечки и во материјални ресурси, и други 
кои ги нема на опасните места ниту, пак, 
се подготвени да направат нешто по ве-
ќе. Неподготвен за борба е дури и дел 
од американските трупи кои досега се 
користеле во вид на логистика. Војни-
ците на Алијансата денес одбиваат вое-
но да им се спротивставуваат на силните 
единици на авганистанските нарко ди-
лери. Кај спротивната страна тоа соз да-
ва чувство на надмоќност и супери ор-
ност. Пентагон неколку пати потврди 
дека нема доволно војници за да се 
впушти во посериозни борби против 
Талибанците, што претставуваше знак 
дека нешто не оди како што треба. Од-
говорноста се префрлаше кај авга нис-
танската милиција која многу малку 
правела за елиминирање на трговијата 
со дрога. Авганистанските дилери на 
дрога денес контролираат повеќе од 90 
отсто од глобалниот промет со опиум. 
Од продажбата на нелегалните пазари 
годишно заработуваат околу 2,5 мили-
јарди долари. Дел од тој профит за др-
жуваат Талибанците, но и диверзантите 
кои се борат во редовите на Ал каида. 
Пентагон не е подготвен да отвора нов 
фронт против нарко мрежата во оваа 
земја. Се смета дека доколку НАТО се 
впушти и во таква мисија ќе се зголеми 
гневот кај локалното население, кое 
значително се занимава со одгледување 
и со преработка на опиум. Во Авганистан 
оваа култура се проценува на речиси 

Денес на Авганистан му се за ка-
нува опасност да биде втор Ирак. 
Да пропадне во бездната од која 
тешко се излегува. И таму на пови-
док е граѓанска војна. Ал каида се 
реорганизира, Талибанците за креп-
наа, се зголеми бројот на атентати 
и диверзии, цвета нарко мафијата, 
се појавија племенски милиции, 
авторитетот на локалните власти 
речиси и не постои. Паралелно со 
катастрофата која му се надвиснала на Авганистан, тоа му се зака-
нува и на НАТО, како гарант на безбедноста и стабилноста. Првата 
мисија на Алијансата надвор од Европа ќе го доведе во прашање 
кредибилитетот и способноста на воениот пакт. 



Кризата во Ав-
ганистан е после-
дица на лошата 
стратегија во Ирак. 
Власта во Кабул 
не е доволно ис-
тре нирана за да 
може сама да вла-
дее со оваа азиска 
земја.

П р е г о л е м о т о 
кон центрирање на Ирак ги занемари останатите 
светски жаришта, кои сега се враќаат како бу ме-
ранг на ноншалантноста на светските сили. На 
Али јансата й недостасуваат вистински борци. 
НАТО момчињата ни оддалеку не се фанатични 
како Талибанците, кои се решени на смрт за од-
брана на "Алаховата заповед". 

една третина од вкуп ната вредност на националната еко-
номија. Од друга страна, пак, некои аналитичари сметаат 
дека во случај ако Западот не ги елиминира нарко па тиш-
тата попусто ќе биде сè она што досега е постигнато. 

НОВА СТРАТЕГИЈА 
ЗА ИЗЛЕЗ ОД ХАОСОТ 

Новата политичко-воена стратегија за Ирак наголемо се 
разгледува и во Белата куќа и во Пентагон. Нема време за 
губење. Мора да се најде излез од лавиринтот на на сил-
ството. Сега Вашингтон се обидува да ги зајакне багдадските 
власти за да имаат поголем авторитет кај населението. Кога 
во тоа ќе се успее, новите ирачки власти и Американците 
заедно ќе прогласат победа и веднаш потоа почнува повле-
кувањето на странските војски од Ирак. Но, како да се дојде 
до победа над радикалните формации, кои секојдневно во 
просек убиваат по стотина цивили? Се очекува борбата 
против тероризмот во Ирак да се преформулира во борба 
против насилство меѓу Сунитите и Шиитите. Се предлага 
натамошно намалување на бројот на војниците во аме ри-
канските бази во Ирак, така што до април 2007 година од 
досегашните 110 базни станици би останале само пет. Потоа 
тие би дејствувале како сили за брза реакција. Овие еле-
менти, кои сега се разгледуваат, беа составен дел и од Ме-
морандумот на поранешниот министер за одбрана, Доналд 
Рамсфелд, кој јавно призна дека војната во Ирак е про ма-
шување. Проектот Ирак - 2007 предвидува стопирање на 

мате ријалната помош за обнова на покраините кои се склони 
кон насилство и не соработуваат со Американците, како и да-
вање пари на клуч ните политички и верски водачи за да се из-
дејствува нивна помош во средувањето на состојбите. Крајно 
решение би било нов Дејтон за Ирак по примерот на Босна - 
федеративна држава со три ентитети на Шиитите, Сунитите и 
Курдите. 


