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Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

О Д Н О С И Т Е  С А Д - Р У С И Ј А  И  Н А Т     А М У  П О  Н А Д О Л Н А  Л И Н И Ј АО Д Н О С И Т Е  С А Д - Р У С И Ј А  И  Н А Т  

Во последно време 
затегнатоста на односите 
меѓу САД и Руската 
федерација сè повеќе е 
присутна во нивните крајно 
спротивставени позиции 
во однос на најважните 
кризни жаришта во светот, 
како што е проблемот 
со Косово, иранската 
и севернокорејската 
нуклеарна програма, воените 
интервенции во Авганистан 
и во Ирак, блискоисточното 
прашање и други глобални 
проблеми.

Ваквата состојба влијае 
и врз натамошното 
позиционирање на супер 
силите САД и Русија во поглед 
на запирањето на трката во 
вооружувањето, која почна 
во периодот на детант и која 
сега се заканува да продолжи 
не само со зголемување на 
воените арсенали или нивна 
пролиферација на други 
држави, туку и во поглед 
на трката за освојување 
на Вселената, во која се 
вклучуваат и Индија и 
Народна Република Кина.

САД веќе го запираат 
процесот на дислокација на 
своите трупи од европска 
територија и продолжуваат 
со напорите за изградба на 
антиракетниот штит во Полска 
и во Чешка, како одбрана од 
евентуален ракетен напад 
од страна на Иран или на 
други земји од Блискиот и 
од Далечниот Исток, како и 
со проширувањето на НАТО 
пактот кон руските граници.

НОВА ТРКА ВО ВОО    РУЖУВАЊЕТО НОВА ТРКА ВО ВОО  

Изјавата на началникот на Гене-
ралштабот на руската армија, 
Јури Балујевски, дека со поста-

вувањето на американскиот антира ке-
тен штит на териториите на Полска и 
Чешка постои голема можност за ак-

НА СУПЕРС  ИЛИТЕНА СУПЕРС 

тивирање на рускиот одбранбен ком-
плекс во случај на истрелување на ра-
кетен проектил на Иран кон Западот, 
кој би бил пресретнат со истрелување 
американска ракета од териториите на 
овие соседни земји на Русија, внесе до-
полнителна вознемиреност кај свет ски-
те воени аналитичари, кои одамна збо-
руваат за почеток на нов период на 
студената војна меѓу двете супер сили, 
САД и Руската федерација, кој ќе се 
одрази и врз отпочнувањето на новата 
трка во вооружувањето. Тие односи се 
влошија и по руската одлука за вове ду-
вање мораториум на Договорот за кон-
венционално оружје во Европа.

Имено, на 12 декември оваа година 
стапи во сила рускиот мораториум на 
Договорот за конвенционални сили 
во Европа, откако минатиот месец рус-
киот претседател Владимир Путин го 
потпи ша Законот со кој се прекинува 
учество на Руската федерација во овој 
акт, а со тоа дојде и до престанок на 
размената на информации со оста-
натите држави-учеснички во Дого во-
рот, а се забранува пристапот на ме-
ѓународни инспектори, кои ќе го над-
гледуваат руското оружје од овој тип. 
Ова е направено поради тоа што член-
ките на НАТО не ја ратификувале из-
менетата верзија на Договорот. Со До-
говорот за конвенционалните сили во 
Европа, кој беше потпишан во 1990 
година, беа пропишани границите за 
бројот на конвенционалното оружје и 
на воените трупи кои можат да бидат 
распоредени западно од планината 
Урал, до каде се протега европскиот 
дел од руската територија.

Началникот на Генералштабот на 
руската армија, генералот Јури Ба-
лујевски, ги обвини САД и НАТО дека 
постојано ја провоцирале Москва, а 
американските планови за изградба 
на антиракетен штит во Полска и во 
Чешка биле насочени против Русија.

Русија ќе возврати со интер кон-
тинентална ракета ако биде акти-
виран само еден проектил од аме-
риканскиот антиракетен штит во Ев-
ропа, бидејќи автоматизираниот сис-
тем на пресретнувачки ракети на 
штитот тоа би го препознал како за-
кана за Русија!

Под претпоставка Иран да ис тре-
ла проектил кон САД, пресрет ну-
вачките ракети, кои се дел од ан-
тиракетниот штит би полетале од 
Полска кон руска територија, на 
што би се активирал рускиот од-
бранбен систем, објаснува генерал 
Балујевски.

ЗАЛАДУВАЊЕ 
НА ОДНОСИТЕ 
ИСТОК-ЗАПАД

Инаку, се смета дека ваквиот ради-
кален чекор на Москва, кој претставува 
нова фаза од новата ера на заладу ва-
њето на односите Исток-Запад, всуш-
ност значи одговор на американските 
упорни настојувања за изградба на 

ОРУЖЈЕТООРУЖЈЕТО ПОВТОРНО КАКО ФАКТОР ПОВТОРНО КАКО ФАКТОР
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НОВА ТРКА ВО ВОО    РУЖУВАЊЕТО  РУЖУВАЊЕТО 

НА СУПЕРС  ИЛИТЕИЛИТЕ
антиракетниот штит во Полска и во Чешка, кој би ја штител Европа 
од евентуални ирански ракетни напади, како и поради ширење на 
НАТО пактот во насока на Исток. Властите во Москва повеќе пати 
истакнуваа дека на тој начин биле "загрозени интересите на 
Русија".

Меѓутоа, дел од аналитичарите се согласуваат со оценката дека 
одлуката на Москва за практичното запирање на До говорот за 
конвенционално оружје во Европа ја одразува сè поголемата 
самоувереност на Русија, која сака повторно да ја преземе улогата 
на светска воена сила.

Првобитната верзија на Договорот за конвенционалните сили 
во Европа беше еден од главните договори постигнати во сту-
дената војна, односно поточно во периодот на де тантот меѓу то-
гашните две велесили, кој поинаку се ма ни фестираше со низа до-
говори за редукција на оружјето со кое располагаа тогашните вое-
ни блокови, НАТО пактот и Вар шавскиот договор, додека неговата 
ревизија од 1999 година претставуваше обид да се прикаже свр-
тувањето во односот на воените сили по распаѓањето на Со-
ветскиот Сојуз. Иако во 2004 година Руската федерација ја рати-
фикуваше изме нетата верзија на Договорот за конвенционалните 

сили во Европа, САД и останатите членки на НАТО одбија да 
го на прават истото, истакнувајќи дека Москва најнапред 
треба да ја исполни својата обврска и да ги повлече 
вооружените сили од териториите на Грузија и на Молдавија.

При тоа е неизвесно дали со стапувањето во сила на овој 
мораториум Русија ќе изврши прераспоредување на своето 
оружје и ќе распореди нови трупи.

ШТО ПРАВАТ САД?
Од друга страна, пак, САД одлучија да го запрат повле-

кувањето на своите воени сили од територијата на Европа. 
Американските трупи беа многу присутни на стариот кон ти-
нент за време на изразената конфронтација меѓу САД и Со-
ветскиот Сојуз. По крајот на Студената војна и по потпи шу-
вањето на договорите за разоружување со некогашниот Со-
ветски Сојуз, Пентагон почна да ги евакуира своите трупи од 
Европа. Американската администрација планираше да ос-
тави само околу 24.000 војници во Европа до крајот на 2008 
година, наспроти сегашниот состав од околу 43.000 амери-
кански војници, кои во моментов служат во Европа. Меѓутоа, 
според пишувањето на виенскиот весник "Ди Пресе", изгледа 
дека САД го промениле своето мислење откако ја увидоа 
заднината на порастот на силата на Русија. Во оваа смисла, 
неодамна американскиот генерал Дејвид МекКернан изјави 
дека американските трупи ќе останат во нивните европски 
бази поради порастот на силата на Русија.

САД имаат околу 730 воени инсталации секаде низ светот, 
кои се контролирани од Пентагон. Покрај 1,4 милиони ак-
тивни припадници на американската армија тие имаат и по-
веќе од 369.000 лица, кои работат по нивните бази и инс-
талации низ светот. Тоа се однесува и на оние кои се наоѓаат 
ангажирани во акциите на НАТО за пацификација на си-
туациите во Авганистан и во Ирак, каде во последно време 
се појавува тенденција на сè поголемо учество на трупи од 
новите членки на НАТО, како нивен дел од општите заложби 
за мировни операции и борбата против меѓународниот те-
роризам.

Договорот за кон-Договорот за кон-
венционално оружје во венционално оружје во 
Европа беше потпишан Европа беше потпишан 
на 19.11.1990 г. во Па-на 19.11.1990 г. во Па-
риз од 22 др жави. Тој риз од 22 др жави. Тој 
постави плафон за се-постави плафон за се-
кој воен блок (НАТО пак-кој воен блок (НАТО пак-
тот и Варшавскиот до-тот и Варшавскиот до-
говор) од Атлантикот до говор) од Атлантикот до 
Урал, за располагање со Урал, за располагање со 

оружје кое може да се користи за ненадеен напад оружје кое може да се користи за ненадеен напад 
или за водење широки офанзивни дејства. Пот пис-или за водење широки офанзивни дејства. Пот пис-
ничките на Договорот се обврзаа дека ќе го ограничат ничките на Договорот се обврзаа дека ќе го ограничат 
своето конвенционално оружје во овие плафони:своето конвенционално оружје во овие плафони:

20.000 тенкови20.000 тенкови
20.000 артилериски орудија20.000 артилериски орудија
30.000 вооружени борбени возила30.000 вооружени борбени возила
6.800 борбени авиони и6.800 борбени авиони и
 2.000 борбени хеликоптери 2.000 борбени хеликоптери

Договорот поставува лимити и на пропорциите на Договорот поставува лимити и на пропорциите на 
оружјето со кои може да располага секоја земја-оружјето со кои може да располага секоја земја-
потписничка, кои изнесуваат една третина од целото потписничка, кои изнесуваат една третина од целото 
оружје за сите држави во Европа. Овие лимити се:оружје за сите држави во Европа. Овие лимити се:

13.300 тенкови13.300 тенкови
13.700 артилериски ору  -13.700 артилериски ору  -
дијадија
20.000 вооружени бор бе-20.000 вооружени бор бе-
ни возилани возила
5.150 борбени авиони и5.150 борбени авиони и
1.500 борбени хели коп-1.500 борбени хели коп-
теритери

ТЕНКОВИТЕ ГИ ТЕНКОВИТЕ ГИ 
ПАЛАТ МОТОРИТЕ!ПАЛАТ МОТОРИТЕ!

 ЛОШИ  ЛОШИ 
ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРСПЕКТИВИ 

ЗА МИРОТЗА МИРОТ


