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Дали мисијата на НАТО во
Авганистан е пропадната? На
ова прашање сè почесто се
бараат одговори од
реномирани експерти и
аналитичари, кои ги следат
состојбите со тероризмот во
средна Азија. И по неколку
години од западната
интервенција во земјата на
Талибанците, отпорот против
озлогласените терор фантоми
сè уште не е скршен. Напротив,
нивните упоришта стануваат сè
помоќни, доаѓаат нови и
пофанатични млади генерации,
кои не жалат својот живот да го
жртвуваат во име на севишниот
Алах.
Ал Каида сè уште ги држи
конците во свои раце. И покрај
тоа што е видно ослабена,
сепак нејзината идеологија и
доктрина живеат. Вешто знаат
да ги користат западните
слабости, кои во изминатиот
период се покажаа на
геополитичката сцена, а тоа,
пак, сериозно се одрази и врз
мисиите на сојузниците во
земјите каде воено се
стационирани.
Одамна не е слушнато за
голема операција на западните
трупи во Авганистан. Нема
повеќе терористи или е во
прашање нешто друго?
Различните погледи меѓу
земјите-учесници во воената
мисија против терористичките
групи во оваа земја доведоа до
уназадување на целиот проект,
кој имаше крајна цел да се
зададе последниот физички
удар против организацијата на
Осама бин Ладен. Но, и по
седум години нивно присуство
во Авганистан сепак целта не е
исполнета. Режимот во Кабул
се плаши од новите форми на
терористичките дејства, кон
кои пристапуваат борците на
исламот. Сè тоа од корен ги
менува работите. Промена на
планот мора да постои. Во
спротивно, западот ќе претрпи
неуспех со несогледливи
последици во борбата против
глобалниот тероризам.
Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ
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ентагон многу внимателно ја
анализира американската воена
стратегија во Авганистан. Зголеменото насилство кое таму е присутно
ги загрижува не само властите во Кабул,
туку и западните сојузници. Пред извесно време слична ситуација се појави
и во Ирак. И тогаш Вашингтон мораше
да пристапи кон измена на планот, па се
покажа дека промените дадоа резултат.
Сега слично нешто се случува во средноазиската држава.
Зголемувањето на бројот на војниците е првиот чекор кој би се презел,
но прашање е колку европските земји
се заинтересирани и прифаќаат таква
опција. Сè повеќе земји-членки на ЕУ
гласно размислуваат дека е време за
повлекување од Авганистан. Тоа создава дополнителна нервоза во Вашингтон,
но и дезорганизираност во сојузничкиот табор. Токму овој нов развој на
ситуацијата им дава нов поттик на талибанските сили да тргнат во нова офанзива. Сметаат дека новите жртви, кои
би ги предизвикале во редовите на
западните војници, ќе ја забрза постапката за нивно повлекување од земјата.
Секако, нивна крајна цел би била целосно владеење со државата. Претходно би требало да се собори режимот
на прозападно ориентираниот Хамид
Карзаи.
Од друга страна, пак, авганистанското
население е сè поогорчено од активностите на НАТО силите во земјата. Во
секоја воена операција масовно гинат
цивили, а Западот не престанува да се
оправдува со клишеата дека станува
збор за колатерална штета. Доколку се
направи статистичка хронологија на
нападите, кои ги изведуваат западните
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воени сили, тогаш ќе се увиди дека тие
убиле повеќе цивили од Талибанци.
Гневот кај населението секојдневно се
зголемува. Токму затоа Вашингтон размислува за промена на воената доктрина, но прво ќе мора да ги скроти
западните земји, кои сè почесто размислуваат за повлекување на нивните
војници од базите во Авганистан.
Ниту американските генерали веќе
не се убедени дека нивната коалиција
победува во борбата против талибанските групи. Високите официјални претставници во Пентагон засега ниту ги по-

ПРОМЕНА НА АМЕРИКАНСКАТА
ВОЕНА СТРАТЕГИЈА
Каква воена стратегија ќе преземе американската администрација во наредниот четиригодишен
период, по изборот на нов претседател во Белата куќа, е прашање
за кое се интересираат не само
Американците, туку и цел свет.
Пентагон смета дека мора да се
воспостави рамнотежа меѓу конвенционалните воени способности. За да се оствари тоа, неопходна
е победа во актуелните кризни
подрачја, каде се наоѓаат американските трупи. Со пораз во Ирак
или во Авганистан САД не можат
да се надеваат на воено-безбедносна надмоќ. Тоа ќе биде катастрофален удар за угледот на супер силата пред светот, како пред
сојузниците, така и пред потенцијалните непријатели.

РЕД КОЛАПС

ТЕРОРИЗМОТ
В О А В ГА Н И С ТА Н
С Е Ш И Р И К А КО
Ш У М С К И П ОЖ А Р

На Авганистан му се заканува
досега најголема опасност од
меѓународниот тероризам. Во
последно време се соочуваме со
низа предизвици. Наместо подобрување на безбедносната состојба, ние сме сведоци на нејзино
нарушување.
Терористичките
сили во земјата дополнително
зајакнаа, ги засилија своите напади и својата свирепост. Тие
уживаат во злоделата кои ги
прават. Истовремено, слободно
живеат во упориштата кои многу
добро ги знаеме. Авганистан го
доживеа најстрашното насилство, а тероризмот се прошири
низ државата како шумски пожар.
Хамид Карзаи, претседател на
Авганистан
тврдуваат, ниту ги демантираат таквите
наводи. Она што моментно го признаваат е само дека ситуацијата се искомплицирала. Во Авганистан во овој
момент САД имаат околу 33.000 војници, но очигледно е дека нивниот
број наскоро ќе мора да се зголеми,
доколку се сака да се избегне капитулација пред далеку послабите групи на
терористички организации.
Но, светската опасност од тероризмот не доаѓа само од Авганистан. Во
текот на деведесеттите години на ми-

Борбата против трговијата
со дрога треба да биде дел од
мисијата на американските и
на НАТО силите во Авганистан.
Тие мора да почнат да го решаваат тој проблем. Одамна е
познато дека разни бунтовнички групи со помош на дрогата ги финансираат своите
тамошни операции. Кога ќе се
укаже можност НАТО со воздушни напади треба да ги
уништи лабораториите за производство на наркотици, да ги
уапсат лицата кои тоа го прават и конечно тој синџир да
биде уништен. Веќе подолго
време разработуваме план како тоа да го направиме.
Роберт Гејтс, американски
секретар за одбрана
натиот век талибанските групи се вгнездија во порите на балканските општества, па денес овие групи претставуваат
опасност не само за регионот, туку и за
Европа во целина. Карактеристичен
пример за фундаменталистичка инфилтрација во нашето опкружување
под покровителство на Ал Каида е
Босна. Таму сè уште има лица и организации кои ја помагаат мрежата на
Бин Ладен. Светската организација располага со најмалку 20 имиња на нату45 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 746 / 17.10.2008

Неодамна Русија се закани дека ќе им забрани на НАТО авионите да го користат рускиот воздушен простор за потребите на
операциите во Авганистан, доколку земјите од северноатлантската алијанса не престанат да
водат непријателска политика
кон Москва. Ваквите предупредувања пристигнаа по острата
заканувачка политика на Западот
кон Русија, во врска со грузискиот
случај. Поголемиот дел од логистиката за спроведување на операциите во Авганистан НАТО ја
извршува преку Пакистан, но
еден дел се остварува преку територијата на Русија. Заладувањето
на односите меѓу Вашингтон и
Кремљ почна негативно да се
одразува и во заедничката борба
против глобалните терористички
текови.
рализирани Босанци, како и неколку
хуманитарни организации, кои работат
против демократските интереси на
оваа држава. Меѓу терористите има и
тројца Тунижани, кои имаат босанско
државјанство веќе десеттина години.
Како исламски организации се активни
Везир од Травник, како и Ал Хараман и
Ал Масјид ал Акса, сите поврзани со Ал
каида.

