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ЕВРОПА РИЗИКУВ    А ДА ЖИВЕЕ ПОДЕВРОПА РИЗИКУВ  

Изградбата на 
противракетниот штит во 
Европа веќе предизвика 

информативно-психолошка 
војна меѓу западните земји 

и Русија. Сè повеќе се 
случуваат маневри во 

реоните близу замислените 
граници меѓу Истокот и 

Западот, сè поголеми 
средства се издвојуваат за 

нови арсенали оружја. 
Европа се наоѓа во 

најнезавидна ситуација. Таа 
треба да биде грбот врз кој 
ќе се препукуваат Москва и 
Вашингтон. Но, Брисел тоа 
свесно го прави. Незнаејќи 
на која страна да се сврти, 

дозволи нејзините земји да 
се делат на разни блокови, 
со кои се урива единството 

во ЕУ. Со тоа половина 
Европа и Русија се ставија 

во рововски позиции. 
Другата половина од 
Европа се противи на 

реализацијата на тој проект 
затоа што неизбежно ќе 

доведе до заладување на 
односите со источниот свет. 

Сепак, дел од европските 
влади ги поддржуваат 

желбите на САД, 
истовремено иритирајќи ги 
руските противења. Русија е 
свесна дека Американците 

во никој случај нема да 
отстапат од идејата. Затоа 

таа се подготвува на сличен 
одговор.

ЗАПАДОТ ОБВИНУВА - ФРУСТРАЦИЈ  

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

НИШАНОТ НА РУ   СКИТЕ РАКЕТИНИШАНОТ НА РУ  
Затегнатоста во американско-рус ки-

те односи од една страна и руско-
европските односи од друга стра-

на, последниве месеци достигна кулми-
нација по сè позачестените најави за 
изградба на западниот антиракетен штит 
на територијата на Европа. Аргументите 
кои ги наведува Вашингтон за потребата 
од негово инсталирање се неуверливи 
за Москва. Се раѓаат нови сомневања. 
На повидок е нова студена војна меѓу 

големите сили. Изградбата на заштит на-
та ракетна завеса е иницирана од на-
водната опасност која доаѓа од Сред ни-
от Исток, пред сè, од Иран и од теро-
ристичките формации на Ал Каида, кои 
имаат бази во сè поголем број земји во 
светот. 

Но, сепак Русија смета дека целиот  
оправдувањата кои се даваат во кон-
текст на иранскиот развој на нукле ар-
ната програма се само изговор за побр-

АНТИРАКЕТНИОТ ШТИТ ОПАСЕН ЗА НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Неодамна стручњаци од Аме ри-
канското друштво на физичари во 
својот извештај обелоденија дека 
противракетниот штит не е она што 
го замислуваат западните екс пер-
ти. Имено, колку што тој е успешен, 
толку ќе биде и неуспешен во свои-
те намери и цели. Како што е по зна-
то, штитот треба да ги пресретнува 
ракетите кои доаѓаат од непри ја-
телските земји и навреме да ги со-
борува за да не паднат врз целта 

која била планирана за атак. Но, при тоа огромна е опасноста ну-
клеарните глави кои би биле соборени, да паднат врз населени 
места во Полска и во Чешка и да нанесат големи штети, вклу-
чувајќи и голем број жртви. Значи, доколку се случи нуклеарен 
конфликт, први на удар ќе се најдат земјите на чии територии е 
стациониран штитот.

ПОСТОИ ОПАСНОСТ СОБОРЕНАТА НУКЛЕАРНА РАКЕТА ПОСТОИ ОПАСНОСТ СОБОРЕНАТА НУКЛЕАРНА РАКЕТА 
ДА ГИ ЗАГРОЗИ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТАДА ГИ ЗАГРОЗИ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
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ЕВРОПА РИЗИКУВ    А ДА ЖИВЕЕ ПОДА ДА ЖИВЕЕ ПОД

 А И АНТАГОНИЗАМ ГО ОПСЕДНАЛЕ КРЕМЉ

НИШАНОТ НА РУ   СКИТЕ РАКЕТИСКИТЕ РАКЕТИ

ствува изиграно од западните земји, кои 
пред неколку години се обврзаа на на-
малување на нуклеарните боеви глави, 
потпишувајќи и спогодба за тоа. Сега 
Москва се заканува дека ќе отстапи од 

договорот доколку и понатаму тој не се 
спроведува во практика. Таа оди уште 
подалеку со најавите дека соодветно ќе 
одговори на скапиот проект на Аме ри-
ка, но со далеку поскромни средства. 
Дали ќе ја задржи истата ефикасност како 
западниот систем е прашање кое треба 
да го разгледуваат воените аналитичари. 
Заканите и репликите кои почнаа да 
одат двонасочно, како да го навестуваат 
новиот почеток на студената војна. Неш-
тата се обиде да ги избалансира и да ги 
ублажи генералниот секретар на Алијан-
сата, Шефер, кој рече дека десеттина 
американски противракети на тери то-
ријата на Европа, не претставуваат ни-
каква опасност за Русија, која поседува 
стотици стратешки ракети и илјадници 
нуклеарни боеви глави. Но, веројатно 
Русија не се лаже со такви површни 

овие две земји во Европа. Нивниот од-
нос е партнерски по многу прашања, но 
истовремено и ривалски. Москва се лути 
за сè поголемата доминација на САД во 
светот, пред сè, во постсоветскиот прос-

тор и во Европа и во Азија. Русија некако 
го поднесе  влегувањето на балтичките 
земји во Алијансата, но тоа повеќе не 
може да го толерира во регионот на За-
едницата на независни држави, како и 
на најблиските руски сојузници Бело-
русија, Украина и Казахстан. Москва ги 
смета овие земји за свој етнички прос-
 тор, па оттука не дозволува Западот вое-
но, економски и политички да ги завла-
дее. 

Своевиден тест за руската домина-
ција во овој регион беше Портокаловата 
револуција во Украина, кога на власт 
дојдоа прозападните сили на Виктор 
Јушченко. Москва ги засука ракавите и 
оттогаш наваму се обидува состојбата 
да ја врати на стариот колосек. Повтор-
но премиер на државата е Јануович, про-
 руски ориентираниот политичар. Но, коп-
јата и натаму се кршат. Денес Украина  
политички буквално е поделена. За вре-
ме на краткотрајната апсолутна власт на 
Јушченко, Американците со своите тру-
пи влегоа на Кримскиот Полуостров, што 
наиде на силна осуда од руската пре-
столнина. Се настојуваше тој рецепт на 
нова демократизација на просторите во 
Југозападна Азија да се повтори и во 
Молдавија, Узбекистан, Грузија и Азер-
бејџан. Западот бараше нов Горбачов на 
тие простори, кој ќе ги спроведе "ре-
формите" во овие земји. И сè уште се 
бара нов човек кој ќе го наследи Путин, 
но кој ќе личи на Елцин или на Гор ба-
чов. 

По распаѓањето на СССР во 1989 го-
дина Русија изгуби 35 отсто од "своите" 
територии. Десеттина години подоцна 
беше на работ на колапсот. Оттаму про-
излегува и денешниот страв на руската 
држава од најавените планови на запад-
ните земји за изградба на антиракетниот 
штит во Европа. Само за неколку години 
таа го врати меѓународниот креди били-
тет, ја застана на нозе економијата, но 
истовремено стравот од нов колапс и 
натаму постои. Буквално, Русите се пла-
шат за себе по заминувањето на Путин 
од претседателското место. Денес Ру си-
ја има силни адути - 167 милијарди до-
лари девизни резерви, 117 милијарди 
долари вреден износ, најголеми резер-
ви на земен гас, нафта, дрво и дијаманти. 
Но, тоа ништо нема да вреди доколку на 
тронот во Москва по Путин застане нов 
Елцин.

КРЕМЉ ВО ЗАПАДОТ 
ГО ГЛЕДА ТРЕТИОТ 

РАЈХ
Велика Британија одамна ја застапува 

тезата дека во светот не постои по ли-
тичка поделба на исток и на запад. Лон-
дон ја гледа Москва како главна пречка 
за реализација на американско-ан глис-

Руската воена машинерија про-
ценила дека до 2020 година ника-
ков противракетен штит не може да 
претставува опасност по Русија. Ан-
тиракетниот проект за Москва прет-
ставува повеќе проблем од поли-
тич ки, отколку од воен карактер. 
Анализите покажале дека сега за-
сега сè останува во рамките на пла-
нови и на цртежи, а прашање е кога 
тој штит целосно би можел да профункционира. Сега само се на-
вестува. Значи, проблемот кој моментно се поставува не е зошто 
Американците градат таков штит, туку зошто тоа се прави на 
крајниот исток во Европа, кој граничи со Русија. 

за реализација на проектот. Официјален 
Кремљ смета дека во догледна перс пек-
тива Техеран нема да биде во можност 
со ракети да им се заканува на европ-
ските земји. Оттука, руската админи стра-
ција е сè поуверена дека антиракетниот 
штит нема само одбранбена стратегија. 
Проектот ја нарушувал стратешката рам-
нотежа во светот и води кон создавање 
на сè поголем ризик за војна меѓу двете 
хемисфери. Русија призна дека се чув-

реторики, кои можеби и содржат одре-
дени вистини.

РУСИТЕ СЕ ПЛАШАТ 
БЕЗ ПУТИН

Остриот дијалог меѓу Русија и Аме-
рика не претставува почеток на нова 
студена војна, туку повеќе е резултат на 
сè поизразените судири на интереси на 

ИЗГЛЕД НА РАДАР НА ИЗГЛЕД НА РАДАР НА 
АНТИРАКЕТНИОТ СИСТЕМАНТИРАКЕТНИОТ СИСТЕМ



ката идеја за владеење на ан гло сак-
 сон ската коалиција. За британ ската на-
ционална стратегија Русија и Кина не 
можат да владеат со светот. Не смее 
да им се дозволи да ги контролираат 
под рачјата на Средниот и на Далеч-
ниот Ис ток и подрачјата во Јужна Ази-
ја. Бри танија се залага и за бојкот на 
рускиот гас и нафта од страна на европ-
ските зем ји. Таквата политичка стра те-
гија пос тоја но ги влошува односите на 
релација Лон дон-Москва. На отво ре-
ните средби меѓу Путин и Блер ре чи-
си никогаш не се раз говарало за овие 
прашања кои ги раси пуваат при јател-
ствата, а фокусот го ста вале само на 
обични протоколарни пра шања. Сега 
кога Блер се повлече од по ли тичката 
сцена, Москва ќе очекува на "Даунинг 
стрит" 10 да се всели поли ти чар кој ќе 
негува поблаги односи со Русија. 

На ваквата западна стратегија кон рус-
ката држава, во последно време Кремљ 
и не ги избира зборовите за да ги кри-
тикува земјите од преку Атлантикот. На 
пример, надворешната политика на Ва-
шингтон Путин ја спореди со Третиот рајх 

на нацистичка Германија од Втората свет -
ска војна. Тоа е досега најсериозното 
оцрнување на американската политика 
од страна на еден модерен руски др-
жавник. Острите зборови делумно ја 
искажуваат и фрустрацијата, која во по-
следно време во јавноста ја прикажува 
водачот од Кремљ, а која се должи на сè 
поголемата експанзија на НАТО кон 
руските граници, како и светските кризи 
во Ирак, во Авганистан и на Косово. 

Проектот со противракетниот штит 
само ја прелеа чашата на вештачкото 
пријателство меѓу Америка и Русија. Па-
ничните реакции на Москва други, пак, 
ги оквалификуваа како враќање на ан-
тагонизмот во Русија, каков што беше 
при сутен во ерата на Студената војна. 
Но, реториката на Путин сè повеќе ги 
загрижува европските земји и, пред сè, 
САД, бидејќи не одат во насока на гра-
дење партнерство и развој.

Русија почна со јакнење 
на својот нуклеарен и ра-
кетен арсенал. Во Калин-
град се планира да се ста-
ционира главниот руски 
нуклеарен систем. Оттаму 
најлесно би се нишанеле 
американските ракети во 
Полска. Кога ќе се согледа 
супериорноста на големи-
те сили, не е тешко да се 
заклучи дека во Европа се 

создава нов Берлински ѕид, овој пат замислен, но потежок од 
бетонските блокови кои ја делеа германската престолнина.


