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А Н Т И Р А К Е Т Н И О Т  Ш Т И Т  В Л Е Г У     В А  В О  О П А С Н А  Ф А З АА Н Т И Р А К Е Т Н И О Т  Ш Т И Т  В Л Е Г У  

РУСИЈА ВОЗ  ВРАЌАРУСИЈА ВОЗ  
СО ОСВОЈУВА   ЊЕ НАСО ОСВОЈУВА  
ЛЕДЕНИОТ О  К Е А НЛЕДЕНИОТ О 

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

НАТО и западните земји изразија 
голема загриженост за одлуката 
на рускиот претседател Влади-

мир Путин да го суспендира договорот 
за конвенционалните вооружени сили 
во Европа од 1990 година. Договорот, 
кој беше потпишан од страна на Москва 
и од сите земји-членки на Алијансата, 
го ограничуваше бројот на тенковите, 
тешката артилерија и борбените авио-
ни на европско копно а, исто така, го 
лимитираше и бројот на војниците кои 
можат да бидат ангажирани во погра-
ничните подрачја. Веројатно оваа од-
лука Кремљ ќе ја оправда со обидите да 
се постави антиракетниот штит на Пен-
тагон во Полска и во Чешка. Овие два 
случаја можат сериозно да придонесат 
за враќање на периодот на Студената 
војна меѓу големите сили. 

Напуштањето на договорот доаѓа во 
момент кога од паѓањето на Берлин ски-
от ѕид односите меѓу Истокот и Западот 
се на најниското ниво досега. Сепак, 
старите сојузници од западниот свет и 
по ова прашање остануваат заедно и 

Чешка не бара ништо во 
замена за изградба на 
противракетниот штит. За 
разлика од неа, Полска сака 
да се пазари. Неофицијални 
информации велат дека 
Варшава добила ветување 
од Вашингтон дека Полска 
ќе влезе во привиле ги ра-
ниот круг на најблиски 
соработници на амери кан-
ската администрација, како 
што во моментов се 
Британија и Израел. 
Соработката би се 
зголемила и во доменот на 
разузнавачките служби, 
пред сè, поради растечкото 
нерасположение на Русија. 
Полска би добила и ком плет-
но софистицирана опрема 
за антиракетниот систем. Сè 
уште е непознато дали таа 
ќе ја добие како подарок од 
Американците или ќе мора 
сама дел да плати. 

поцврсти отколку што се мислеше. Ве-
лика Британија и официјално соопшти 
дека е дел од новиот американски ан-
тиракетен систем. Владата во Лондон ги 
прифати барањата на Вашингтон вое-
ната база и радарската станица во Мен-
вит Хил, Северна Англија, да биде под 
контрола на Американците, иако Бри-
танците ќе имаат контрола врз работата 
на нивните сојузници. САД ќе ја кон тро-
лираат и радарската постројка во Фи-
лингдејлс во јоркширската област, чија 
обнова беше финансирана од страна на 
американската Влада. Критичарите на 
оваа одлука на новиот кабинет на Гор-
дон Браун гледаат како на удар на де-
мократијата, бидејќи за неа воопшто не 
е расправано во Парламентот ниту, пак, 
е отворена каква било дискусија во јав-
носта. Претседателката на антира кет ни-
от Комитет за нуклеарно разоружување, 
Кејт Хадсон, изјави дека тој чин прет ста-
вува уште една американско-британска 
измама на британскиот народ. Многу-
мина поверуваа дека новиот британски 
премиер Браун ќе ги залади односите 
со американската администрација, но 
за време и по неговата посета на САД се 

потврди сосема спротивното. Тој ги про-
длабочи врските со Буш и со неговите 
најблиски.

ЧЕСИТЕ ПРОТИВ 
ШТИТОТ

Преговорите за изградба на базите 
на американскиот противракетен штит 
во средна Европа се проследени со 
опас носта дека паралелно со поста ву-
вањето на ракетите во Полска и на ра-
дарите во Чешка, Пентагон ќе инста ли-
ра и современи тајни шпионски сате-
лити од типот ЕЧЕЛОН. Овие инфор ма-
ции пренесоа и дел од полските ме диу-
ми до кои допре оваа нова ситуација. 
Тој систем служи за следење на теле-
фонските разговори и на електронските 
комуникации. Дел од полските кругови 
сè почесто излегуваат со анализи во об-
лик на критики до официјалните власти 
во Варшава. Најчесто преовладуваат 
мис лењата дека доколку Полјаците и 
Че сите се согласат за антиракетниот 
про ект, тогаш би ја изгубиле својата не-
зависност. 

АНТИРАКЕТНИТЕ ПРОЕКТИЛИ ТРЕБА ДА БИДАТ АНТИРАКЕТНИТЕ ПРОЕКТИЛИ ТРЕБА ДА БИДАТ 
НА 5 КМ ОДДАЛЕЧЕНОСТ ОД НАСЕЛЕНИ МЕСТАНА 5 КМ ОДДАЛЕЧЕНОСТ ОД НАСЕЛЕНИ МЕСТА
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А Н Т И Р А К Е Т Н И О Т  Ш Т И Т  В Л Е Г У     В А  В О  О П А С Н А  Ф А З А В А  В О  О П А С Н А  Ф А З А

РУСИЈА ВОЗ  ВРАЌАВРАЌА  
СО ОСВОЈУВА   ЊЕ НАЊЕ НА  
ЛЕДЕНИОТ О  К Е А НК Е А Н

На површина излегуваат сè потешки 
прашања за техничките аспекти на ид-
ната американска програма на европ-
скиот исток. Радарите во Чешка треба 
да бидат поставени на воениот полигон 
Брди, југозападно од Прага. Чешката 
Влада ја уверува јавноста дека тие ло-
катори нема да ја загрозат безбедноста 
на земјата. Новите случувања ги на те-
раа угледните чешки јавни личности да 
испратат отворено писмо во кое од 
претседателот Вацлав Клаус и од Се на-
тот бараат да биде организиран ре фе-
рендум за поставувањето на радарите. 
Жителите на селата во близина на ло-
кацијата каде се планира да се постават 
радарите веќе организираа локален 
референдум на кој речиси едногласно 
го отфрлија проектот за поставување 
на американските радари на нивна те-
риторија. Тие се чувствуваат измамени 
од Владата во Прага, бидејќи им ветила 
дека локаторите ќе бидат поставени нај-
близу пет километри од првата насел ба.

И ЈАПОНЦИТЕ ГРАДАТ 
СВОЈ ШТИТ

Поради сè поголемите закани од 
Северна Кореја, политичките лидери 
на Јапонија одлучија да ја прошират со-
работката со американските вооружени 
сили и да изградат свој антиракетен 
штит. Образложувајќи ја оваа одлука, 
јапонското Министерство за одбрана 
во својот годишен извештај наведува 
де ка развојот на атомската програма на 
Пјонг Јанг го натерало Токио да раз мис-
ли за изградба на сопствен штит. Ја по-
нија се чувствува загрозена од Кореј-
скиот полуостров, бидејќи Северна Ко-
реја поседува ракети со голем дострел, 
кои можат да достигнат до најод дале-
чените точки на азискиот континент, 
како и најсеверната американска сојуз-
на држава Алјаска. Поради стравот од 
атомското оружје, официјално Токио са-
мо годинава од буџетот издвои 1,2 ми-
ли јарди евра за антиракетната програ-
ма, која се очекува да биде слична со 
онаа која Американците ја проектираат 
во Европа. Оваа одлука на Јапонците е 

НА БУШ НЕ МУ ТРЕБАШЕ МНОГУ ЗА ДА ГО НА БУШ НЕ МУ ТРЕБАШЕ МНОГУ ЗА ДА ГО 
УБЕДИ КАЧИЊСКИ         УБЕДИ КАЧИЊСКИ                                                                 

Полската опозиција излегува со сè пожестоки критики до прет-
седателот Лех Качињски дека Американците го клекнале на колена 
кога е во прашање изградбата на антиракетниот штит. Изјавата дека 
одлуката веќе ја донел уште толку ја разгневи опозиционата свита, 
која почна да презема поинакви чекори од дотогашните. Она што 
најмногу ги загрижува противниците на Качињски е тоа што прет-
седателот на државата не успеал да издејствува бенефиции и корист 
за Полска по средбите кои ги имаше со неговиот американски ко-
лега, Џорџ Буш. Одредени анализи укажуваат на тоа дека полскиот 
претседател побрзал да ја даде согласноста за изградба на ан ти-
ракетниот штит, по офанзивата на рускиот претседател Путин, кој се 
обидува по секоја цена да го спречи западниот проект. Дел од пол-
ските интелектуални кругови се сомневаат во намерите на аме ри-
канската администрација дека со штитот ќе се зајакне безбедноста 
на полската држава. Во проектот тие гледаат шанса западните земји, 
пред сè, САД, да ги оддалечат непријателските ракети што подалеку 
од нивната територија. Затоа е избран крајниот исток на Европа, кој 
допира до руските граници.

"Никогаш не сме упо-
требиле атомско оружје 
против цивилно насе ле-
ние, никогаш не фрлав-
ме отровни хемикалии 
на илјадници километри 
далечина во туѓи тери-
тории, никогаш не фр-
лавме повеќе бомби од 
оние кои се употребија 
во текот на Втората свет-
ска војна... на една мала 
земја каква што е Виет-
нам".

Владимир Путин
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конечна и покрај фактот дека Севернокорејците навес-
тија завршување на нуклеарната програма предвреме. 
Имено, тие се согласија нуклеарниот реактор да го ис клу-
чат од употреба, како дел од договорот со кој меѓуна род-
ната заедница се обврза дека ќе ја помогне Кореја со кон-
венционални извори на енергија. 

НА ПОВИДОК ВОЈНА НА 
ПОДМОРНИЦИ

Две руски мини подморници со повеќенационална 
посада прв пат во историјата се спуштија на дното на Се-
верниот Леден Океан на длабочина поголема од 4.200 мет -

речиси 25 отсто од севкупните резерви со нафта и гас на пла-
нетата. Освен тоа, се проценува дека под вода се наоѓаат и зна-
чајни коли чества злато и другите благородни метали, па и ди-
јаманти. За ради овие факти во освојувањето на Северниот Пол 
се вклучија не само Русија, туку и Данска, Норвешка, Канада, Ис-
ланд, Швед ска и Финска. 

Она што ќе го загрижува светот во наредниот период е по-
делбата на централниот дел на Северниот Леден Океан. На по-
тегот на Русија веднаш одговорија Американците. Тие одлучија 
таму итно да испратат експедиција составена од 30 луѓе, кои ќе 
патуваат со мразокршач. Јасно е дека и САД сакаат да имаат 
право на користење на Арктикот. Меѓутоа, тие сè уште не ја ра-
тификувале Конвенцијата на ОН за морските права, кои ги ре-
гулираат правата на териториите. 

Стејт департментот се обиде да го обезвредни потегот на 
Русија, изјавувајќи дека тој нема никакво правно значење. Но, 
како и да е... веројатно целата операција беше реакција на сè по-
извесните планови за поставување на антиракетниот амери кан-
ски штит во Европа. Сега двете страни ќе имаат повод за сед-
нување на зелена маса и правење крупни отстапки и ком про-
миси.

ри. Оваа мисија истражувачите ја поистоветија со екс-
педицијата која прв пат се спушти на Месечината. Осо-
бено тешка беше операцијата за враќање назад на под-
морниците, бидејќи тие мораше да се појават на истото 
место од каде што тргнале, поради малата дупка на мра-
зот на површината. Она што го разгневи Западот беше 
поставувањето на руското знаме на дното од Океанот. Ин-
тересен е и фактот дека руската експедиција беше след е-
на од еден американски шпионски авион. А, цел на Мос-
ква беше обидот да се докаже дека границите на "го ле-
мата мечка" се распространуваат до Северниот Пол и де-
ка подводните гребени Ломоносов и Менделеев претста-
вуваат геолошко продолжување на руското копно. Ако 
тоа научно се докаже тогаш Русија ќе има право да рас-
полага со нова територија под вода со површина од 1,2 
милиони километри квадратни. Инаку, се проценува де-
ка под морското дно на Ледениот Океан се наоѓаат 

НОВИ РУСКИ "РАКАВИЦИ"

Русија навести стационирање на нови ракетни 
сили во Калининград, рускиот регион кој се гра-
ничи со Полска и со Литванија. Оваа закана ќе се 
реализира доколку САД не отстапат од планот за 
изградба на штитот во Источна Европа. Ин фор-
мациите за ова разместување дојдоа лично од 
првиот заменик на премиерот Сергеј Иванов. 
Станува збор за втор потег на Москва воден во 
таа насока. Првиот беше неодамна, кога Русија 
се закани дека ќе ги насочи сопствените ракети 
кон европските земји, како одговор на евен ту ал-
ната изградба на противракетниот проект. Ру-
сија нема да почне да ги разместува ракетите во 
Калининград доколку Американците се согласат 
да се послужат со руските, наместо со чешките и 
со полските бази. Оваа жешка ракавица екс прес-
но беше одбиена од Пентагон. Не постоеше аме-
риканска заинтересираност ниту за користење 
на рускиот радарски систем во Азербејџан.

РУСКОТО ЗНАМЕ НА ДНОТО НА РУСКОТО ЗНАМЕ НА ДНОТО НА 
АРКТИКОТ СО ИСТА УЛОГА КАКО И АРКТИКОТ СО ИСТА УЛОГА КАКО И 
АМЕРИКАНСКИТЕ РАДАРИ ВО ЕВРОПААМЕРИКАНСКИТЕ РАДАРИ ВО ЕВРОПА


