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Бројот на нуклеарни земји 
во светот постојано расте. 

Не се само САД и Русија. 
Полека, но сигурно 

друштво им прават Иран, 
Индија, Пакистан, Израел, 
Кина, Северна Кореја... Кој 
ги натера овие држави да 

појдат по истиот пат? И 
дискутабилно, но и мошне 
едноставно за одговор. Да 
се зборува само во духот 

на стратешката 
безбедност, не е 

издржано. Сепак, 
мотивите се многу 
поинакви и многу 

поголеми. Договорот 
СТАРТ 2, потпишан меѓу 

Москва и Вашингтон, 
истекува во 2009 година, 

но тој никогаш не заживеа 
во практиката. Развојот на 
состојбите во светот беше 
таков што ја натера Русија 

да се повлече од овој 
Договор во 2002 година.

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

НОВА ОЛИМПИЈАДА ЗА ОСВОЈУВАЊ  

Во услови кога светот повторно зо-
врива со неколку кризни подрачја, 
големите сили се впуштаат во нов 

поход на вооружување. Сојузниците стра -
вуваат едни од други. Во услови на се-
општа војна на планетата веројатно нема 
да се знае кој против кого ќе биде. Из-
говор е веројатно да се предупредува 
само на опасноста од Иран или од Се-
верна Кореја. Западната и источната хе-
мисфера имаат многу поголеми пред из-
вици од заканите на Техеран или на 
Пјонг Јанг. Машинериите повторно ги 
пуштија турбините во погон. Всушност, 
најголемата битка за превласт повторно 
ќе се води меѓу Вашингтон и Москва, 
како вечни ривали на геополитичката 

НА ЕВРОП   СКА ТЕРИТОРИЈА!НА ЕВРОП ?

Во јануари Владимир 
Путин ја прифати др жав-
ната програма за воо ру-
жување до 2015 година. 
Тоа е многу доверлив до-
кумент, во кој прецизно 
се наведени видовите и 
количествата оружје и 
опрема, како и роковите 

за нивна испорака на руските вооружени сили. Претходниот пет-
годишен план се базирал исклучително на истражувачки и на 
развојни програми. Москва може да си го дозволи ова, бидејќи 
бруто општествениот производ годишно расте за седум про цен-
ти, а Русија ја надмина дури и Саудиска Арабија во про из вод-
ството на органски горива, се зголемуваат средствата од про-
дажбата на нафта и на деривати. Сè тоа овозможува Путин да 
одделува огромни суми пари за воениот буџет на земјата. За 
своите вооружени сили Рисија одредила и зголемување на пла-
тите за дури 67 отсто до 2008 година, како и изградба на 150.000 
станови. 

мапа на светот. Се цртаат нови карти со 
зони на влијание. Западот ја шири сво-
јата стратегија кон Истокот и ги стеснува 
природните граници на противникот. 
На  јавите за изградба на противракетен 
американски штит разбрануваа поголем 
дел од земјите. Тоа внесе голема не из-
весност во период кој претстои. Се на ја-
вуваат нови нуклеарни проби, се испро-
буваат ракети со краток и со среден до-
стрел, се збогатува осиромашен ура ни-
ум надвор од правилата и од потребите. 
Тоа е доволен знак дека човештвото, 
кое му припаѓа на невоениот и на не-
политичкиот сектор, мора да се алар-
мира. 

СФЕРИТЕ НА ИНТЕРЕС 
ПОВТОРНО ВО ИГРА
Американците веќе засилено работат 

на усовршување и на осовременување 
на атомски боеви глави за балистички 
ракети од типот "Трајдент", кои се смес-
тени на половни објекти. Тие треба да 

КАКВА БИ МОЖЕЛА ДА БИДЕ ЗАКАНАТА?КАКВА БИ МОЖЕЛА ДА БИДЕ ЗАКАНАТА?
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 Е НА ВОЕНИОТ ТРОН

НА ЕВРОП   СКА ТЕРИТОРИЈА!СКА ТЕРИТОРИЈА!??

Американски експерти и ана ли-
тичари сè погласно излегуваат во 
јавноста со мислења дека САД тре-
ба без прикривање да почнат про-
цес на развој на нови оружја и без 
ограничувања, како што тоа досега 
се правело. И Пентагон е согласен 
со ваквите ставови. Ова е доволен 
сигнал за нешто мошне крупно. Ве-
ројатно тоа ја натера Русија да ги 
преземе истите чекори и да одделува огромни парични средства 
од буџетот за развој на руската воена доктрина. 

ција. Во областа наречена Нова земја, 
Русија веќе подолго време врши т.н. 
ненуклеарни експерименти каде што 
тестира симулирање на вистински атом-
ски удари. Опасноста од атомска војна 
меѓу Истокот и Западот се намали по 
паѓањето на Берлинскиот ѕид и рас-
паѓањето на Советскиот сојуз. Откако, 
Русија под водство на Елцин доживеа 
дебакл на секаков план во светот, Ва-
шингтон го искористи периодот да пра-
ви што ќе посака во Ирак, на Балканот, 
во Авганистан... Денес околностите се 
променија. Под раководство на Путин 
Русија станува голем фактор на меѓу на-
родната сцена. Затоа новата трка во воо-
ружувањето мора повторно да почне. 
Голем процент од оружјето, кое мораше 
да биде евакуирано во големи мага ци-
ни, заради договорот за намалување на 
боевите глави, сега уште еднаш ќе се 
појави на полигоните. Дали навистина 

Американскиот совет за атомско оружје до-
нел одлука на Ливерморскиот атомски центар 
да му ги довери конструкцијата и про из вод-
ството на новите нуклеарни глави за балис-
тичките ра кети од типот "Трајдент". Тие треба 
да бидат но виот адут на американската воена 
авијација. Новата нуклеарна глава ќе има 
ознака PRW и треба да биде готова до 2012 
година. Офи ци јалниот став на руската поли-
тика во однос на ова е дека Аме рика сака да 
обезбеди воена до минација по цена на девал-
вирање на ракетниот потенцијал на Ру сија и 
на Кина. 

двете страни се придржуваа кон дого-
ворите СТАРТ 1 и СТАРТ 2? Тешко ве ро-
јатно. Сè тоа останало само на хартија. 
Наместо да биде уништено, спорното 
оружје било само складирано и оста-
вено за некои подобри времиња. 

АЈДЕ ШТО СИ БЕВМЕ 
ГОЛЕМОТО ДРУШТВО!

Бројот на нуклеарни земји во светот 
постојано расте. Не се само САД и Ру-
сија. Полека, но сигурно друштво им 
пра ват Иран, Индија, Пакистан, Израел, 
Кина, Северна Кореја... Кој ги натера 
овие држави да тргнат по истиот пат? И 
дискутабилно, но и мошне едноставно 
за одговор. Да се зборува само во духот 
на стратешката безбедност, не е издр-
жано. Сепак, мотивите се многу пои нак-
ви и многу поголеми. Договорот СТАРТ 

бидат оружјето на иднината. Цената на 
проектот во првата фаза изнесува околу 
90 милиони долари. На прашањето зош-
то Западот го прави тоа и зошто толку 
пари вложува во развојот на нови ге-

нерации оружја, се добива брз и лесен 
одговор - тоа се прави како процес на 
заштита од источните земји, без разлика 
дали се работи за Русија, Кина или Се-
верна Кореја. Сè почна со најавите за 
разместување на радарските и на ра-
кетните системи во Полска и во Чешка, 
за по неколку седмици на ред да дојдат 
Грузија и Украина. На овие неколку зем-
ји речиси им беа наметнати заклучоците 
од проектите на Белата куќа, па тие и не 
беа многу прашани за тоа дали се со-
гласуваат да прифатат ова да се прави 
на нивна територија. На овој чин нај-
многу реагираше Русија, која во тие по-
тези процени голема опасност за интег-
ритетот на земјата. Втората половина на 

2006 година ќе биде забележана како 
период на најголема конфронтација меѓу 
Вашингтон и Москва во последниве 15 
години по прашањето за нуклеарно 
оруж је. Земјите од европскиот исток ве-

ројатно ќе бидат само жртви на штотуку 
најавениот спор или судир меѓу САД и 
Русија. Значи, повторно, како во ерата 
на Студената војна, светот се дели на 
сфери на интерес. Разликата од тој пе ри-
од до денес е во тоа што Чешка, Полска 
и Грузија беа под патронат на Москва, а 
сега се наклонети кон западниот начин 
на размислување. Русија се закани со 
противодговор. Путин недвосмислено 
со општи дека неговата земја има ре-
шение за секоја закана која доаѓа над-
вор од нејзините граници. Ракетите "То-
пољ М" биле способни да надвладеат сè 
во ракетната технологија. Кон усовр шу-
вање на воениот и на нуклеарниот по-
тенцијал пристапи и Руската феде ра-



Моментно на Ал -
јаска Аме ри кан ци-
те имаат 14, а во 
Ка ли фор ни ја само 
2 антира ке ти. Тоа е 
јасен знак за Русија 
дека ан тиракет ни-
от штит е на менет 
за неа, како потен-
ција лен фак тор кој 
би ја нападнал Аме-
ри ка. Уште пого ле-
ма опасност за Ру-
си ја ќе биде момен-
тот кога Амери кан -
ците ќе го ком пле-
ти раат и т.н. трет 
ешалон на својата 
против ра кетна од-
бра на. То гаш Бела-
та куќа би била не-
прикосновена во однос на Кремљ. Ако денес Русија се плаши од 
антиракетните системи на Алјаска, како ќе реагира тогаш кога на 
територијата на Полска ќе има уште десеттина такви?

2, потпишан меѓу Москва и Вашингтон, 
истекува во 2009 година. Сепак, тој ни-
когаш не заживеа во практиката. Разво-
јот на состојбите во светот беше таков 
што ја натера Русија да се повлече од 
овој Договор во 2002 година. Претходно 
Американците го направија првиот че-
кор, повлекувајќи го потписот од До го-
ворот за ограничување на антиба лис-
тичките ракетни системи, меѓу Никсон и 
Брежњев. Денес Русија е гневна поради 
сè почестите изјави на американски 
прет ставници дека таа претставува исто 
толкава опасност колку што претста-
вуваат Иран или Кореја. Конфрон таци-
јата меѓу Истокот и Западот настанува 
во чувствителен период за цел свет, се 
јавува во време кога Европа не знае што 
да прави со сама себе, а не, пак, да се 
појавува како посредник меѓу двете 
страни за надминување на несогла су-
вањата. Таа е во средината на проблемот. 
Не може и не смее да фати некоја стра-
на. За неа тоа би било погубно. Затоа 
Полска и Чешка се во недоумица околу 
планот на САД противракетниот штит 
да биде поставен на нивна територија. 
И не само поради тоа, туку и поради 
опасноста евентуалниот американско-
руски судир да се одвива на европска 
територија.


