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Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

К А Д Е  О Д И  С В Е Т О Т  С О  Н О В АТА  Т     Р К А  С О  В О О Р У Ж У В А Њ Е Т О ?К А Д Е  О Д И  С В Е Т О Т  С О  Н О В АТА  Т    

Нова трка во вооружување!? Се кој-
дневно се упатуваат апели и пре-
пораки да се престане со произ-

водството на нуклеарни потенцијали, а 
од друга страна, пак, заткулисната војна 
продолжува. Ирак, Авганистан, Иран, Ко-
реја... тоа ќе бидат локации каде што моќ-
ните светски центри ќе ги кршат копјата. 
Се разбира, за тоа е потребна нова гене-
рација оружје. Последната американска 
стратегија во Ирак веројатно ги натера 
Американците да размислуваат за нов 
модел на војување, бидејќи очигледно е 
дека постојниот не ги дава очекуваните 
резултати. Велика Британија ги исклучи 
можностите да ги преземе истите мерки 
кои САД ги презедоа за подобрување на 
состојбите во Ирак. Лондон нема намера 
да испраќа нови трупи на Средниот Ис-
ток. Франција ја критикуваше Белата ку-
ќа за новата стратегија во раскрвавениот 
Ирак. Речиси сите сметаат дека испра-
ќањето нови дополнителни американски 
сили ќе создаде нова трагедија не само 
кај ирачките цивили, туку и кај амери кан-
ската војска. А, за рускиот став  воопшто 
и да не се зборува.   

Новите 20.000 војници во Ирак ќе би-
дат поттик за нови акции на теро рис ти-
те, кои стануваат сè погневни по погу бу-
вањето на Садам Хусеин. Но, Буш има 
друга анализа. Ако ги врати војниците 
ирачката Влада ќе падне, државата ќе се 
уништи, а масакрите ќе станат фрапант-
ни. Светот е на готовс. Сè поголем број 
земји се исправени пред предизвикот. 
Што понатаму? Како да се војува доколку 
дојде до некаков потенцијален судир? 
Со постојните воени средства, кои дати-
раат уште од 80-тите или од 90-тите го ди-
ни на минатиот век, државите однапред 
се осудени на неуспех. Оттука, огромни 
буџетски средства се издвојуваат за про-
изводство на нови оружја, кои би биле 
употребливи во услови на нуклеарни 
војни. Северна Кореја и Ирак ги обе дину-
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ваат напорите своите нуклеарни програ-
ми да ги финишираат. Не е исклучена 
мож носта Иран наскоро да биде под гот-
вен да изврши пробна експлозија на ну-
клеарна бомба. Некои стратези сметаат 
дека тоа би можело да се случи кон кра-
јот на годинава. Од своја страна, Пјонг 
Јанг е подготвен своите искуства од об-
лас та на нуклеарните истражувања да 
му ги пренесе на Техеран. Во врска со 
тоа, Европа стравува од ваквата најавена 
соработка меѓу двете земји, бидејќи таа 
ќе й овозможи на исламската република 
уште повеќе да го зајакне процесот на 
збогатување на ураниумот, со што ќе се 
создадат услови да ја изведе првата 
атом ска проба кон крајот на 2007 го ди-
на. Тоа ќе биде уште еден повод повеќе 
Американците сериозно да размислат 
за напад на Иран. Претседателот Ахма-
динеџад многу пати кажал дека не се 
плаши ниту од економски, ниту од воени 
санкции со кои му се закануваат. Кога е 
во прашање воената пресметка, тогаш 
тој провоцира со тезите дека Западот би 
доживеал катастрофа.

Русија одлучи значајно да го зголеми 
издвојувањето на средства за воени по-
треби. Со тоа односите меѓу Вашингтон 
и Москва сè повеќе потсетуваат на пери-
одот од Студената војна. Министерот за 

РУСКИТЕ    РАКЕТИ МОЖАТ ДА ГО РУСКИТЕ  
ПРОБИЈАТ     АМЕРИКАНСКИОТ ШТИТ!?ПРОБИЈАТ  

Британија има проблем со де мон-
тажа на нуклеарните боеви глави од 
ракетите поставени на подмор ни-
ците на кои им истекува рокот на 
употреба. Дел од Владата на Блер 
смета дека Лондон по секоја цена 
мора да го задржи статусот на ну-
клеарна сила, па оттука се залага за 
брзо решение кое ќе ги совлада 
преч ките со застарените ракетни 
си стеми. Друг дел од Владата цени 
дека Британија воопшто не го ко-
ристи нуклеарното оружје, па оттука 
треба што поскоро да го отстрани. 
Со ваквото поделено мислење не е 
сигурно дали четирите атомски под-
морници "Вангард" со по 16 ракети 
"Тридент" воопшто и ќе добијат за ме-
на до 2024 година, до кога е пред ви-
дена нивната употреба. 

одбрана, Сергеј Иванов, соопшти дека 
неговата земја има намера да произведе 
нова генерација интерконтинентални 
балистички ракети, нови нуклеарни под-
морници, а не е исклучена можноста од 
производство на носачи на авиони. За 
таа намена Москва ќе издвои околу 150 
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милијарди долари во наредните осум 
години. Ваквиот развој на ситуацијата се 
должи на планот на САД да изградат про-
тивракетен штит. Тој штит претставува 
крупен проект, кој треба да ги детектира 
непријателските ракети упатени кон аме-
риканска територија, потоа да ги пре-
сретне и да ги уништи во воздух. Овој 
план воопшто не му се допаѓа на Путин, 
особено фактот дека еден дел од тој сис-
тем ќе биде сместен на тери тори јата на 
Полска и на Чешка. 

Високи руски претставници сметаат 
дека не станува збор за пресретнување 
ракети кои би доаѓале од Иран или од 
Кореја, туку дека тој штит е вперен про-
тив Русија и нејзиниот нуклеарен арсе-
нал. Но, на ова рускиот претседател воз-
враќа со уште пожешка реторика - аме-
ри канскиот противракетен штит бил бес-
мислен, бидејќи Русија имала такви ра-
кети кои го пробиваат секој штит. Рето-
риката на Путин дека Вашингтон ја пре-
минал границата на разумно однесување 
ги растревожи круговите во Белата куќа. 
Москва станува многу строга кога се во 
прашање постапките на Вашингтон. Пу-
тин оди дури дотаму што коментира де-
ка поради американската политика ни-
кој веќе не се чувствува безбеден, би-
дејќи меѓународното право не дава сеоп-
фатна заштита од монополизмот. Русија 
цени дека ширењето на НАТО претста-
вува фактор кој провоцира и кој нема 

ништо заедничко ниту со модер низа ци-
јата на Алијансата, ниту со осигуру ва-
њето на безбедноста во Европа. Москва 
бара одговор на прашањето против ко-
го е тоа ширење? Исто така, основано се 
наметнува прашањето што со презе ме-
на та обврска од намалување на нукле ар-
ните боеви глави до 2012 година, спо год-
ба потпишана меѓу Москва и Вашингтон? 
Или таа престанува да важи? 

РУСКИТЕ    РАКЕТИ МОЖАТ ДА ГО РАКЕТИ МОЖАТ ДА ГО 
ПРОБИЈАТ     АМЕРИКАНСКИОТ ШТИТ!?  АМЕРИКАНСКИОТ ШТИТ!?

Светот тргнал во нова трка на вооружување. Француската вое-
на морнарица добила одобрение да почне со реализација на 
проектот за модернизација на својата нуклеарна ком понен та, 
кој целосно треба да заврши до 2027 година. Во бродо гра ди-
лиштето во Сербур почнува изградбата на првата од сери јата ну к-
леарни подморници, кои ќе се користат како носачи на нукле-
арни стратегиски ракети од типот "Баракуда". Новите под мор-
ници ќе треба да ги заменат старите кои сè уште ги носат ракетите 
"Рубис". Тие ќе претставуваат т. н. универзална класа, способни 
да дејствуваат и по цели на копно и по пловни тела. 

"Доколку Американците го изградат 
противракетниот штит, тогаш Русија има 
право на своја стратегија. Штом САД твр-
дат дека штитот не е вперен против Ру-
сија, тогаш и новиот руски арсенал не би 
бил против Америка", тврди Путин. 

Новиот американски секретар за од-
брана, Роберт Гејтс, за време на говорот 
во Конгресот искажа тешки реченици, 
кои им ја кренаа косата на главата на ра-
ководствата во Москва и во Пекинг. Име-
но, прв пат по паѓањето на Берлинскиот 
ѕид висок американски претставник хи-
потетички ја дозволува можноста од по-
тенцијален воен судир на САД не само 
со Иран или со Северна Кореја, туку и со 
Русија и со Кина. Неговите зборови сле-
дуваа само неколку дена откако шефот 
на Руската Федерација се закани со со од-
ветен одговор на Москва кога станува 
збор за новото вооружување. Наводно, 
Путин веќе издал наредба за производ-
ство на надзвучно оружје, кое ќе биде во 
состојба да ги менува траекторијата на 
летот и висината на летањето, со што 
ракетите не би можеле да бидат фатени 
во мрежата на американскиот штит. 

"Верувајте, тоа ќе биде нешто на вис-
тина ново и сензационално", прово ка-
тивно најави рускиот претседател. 

Своја улога во трката во во о-
ружувањето има и навидум по-
влечената Кина. Во возду хоплов-
ството на Народноослободи тел-
ната армија Кина го воведе но-
виот авион "Ченгду Ј-10". Воените 
аналитичари велат дека вове ду-
вањето на ова летало во едини-
ците на кинеската војска јасно 
покажува дека Кина, исто така, во 
наредниот период може да се 
наметне како нова светска су пер-
сила. Други ќе додадат дека тоа е 
одговорот на Пекинг до Ва шинг-
тон, во обидите да го вооружува 
Тајван.

За новата стратегија во Ирак, Аме-
рика ќе треба да плати околу седум 
милијарди долари, од кои една ми-
ли јарда е стопанска помош, а ос та-
натите се за воени цели. Досега се 
потрошени 350 милијарди долари. 
Истовремено, користа од водењето 
на овие војни е исклучително го ле-
ма. Неодамна нафтената компанија 
"Ексон мобил" ја извести јавноста де-
ка 2006 г. ја завршила со најголем 
про фит кој досега е забележан во ис-
торијата на некоја американска кор-
порација. Заработени се 39,5 мили-
јар ди долари, за разлика од 2005 г. 
кога заработувачката изнесувала 
36,13 милијарди. Статистиката пока-
жува дека оваа нафтена компанија 
заработува 4,5 милиони долари на 
час. Оваа заработувачка е еднаква 
со просечниот бруто домашен про-
извод на Луксембург или на некоја 
латиноамериканска земја. 

"Ексон мобил" произведува 3 от-
сто од светската нафта и има вкупен 
приход од речиси 378 милијарди до-
лари. Се поставува прашањето дали 
профитот на оваа и на сличните ком-
пании ќе беше толку висок да не бе-
ше војната во Ирак?


