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DESTINE

Bryansk, tânãrul este grav rãnit. Þintuit la
pat, se gândeºte sã creeze pentru câmpul
de luptã o armã automatã de asalt.
Experienþa personalã îl ajutã, la fel ºi
reproºurile camarazilor de spital, care
reclamau calitatea îndoielnicã a armelor
de asalt. Când prototipul a fost gata, l-a
prezentat la Institutul de Aviaþie din
Moscova, dar arma nu a trecut testele
comisia de examinare. Mihail nu renunþã
la idee ºi un an mai târziu a venit cu un
alt model de pistol automat. ªansa a fost
de partea sa, pentru cã A.A. Blagonravov
- un expert al Armatei Roºii - a fost interesat de creaþia lui Kalaºnikov. Din 1944
pânã în 1946, Mihail a imaginat alt
model, care, trei ani mai târziu, a fost
adoptat de forþele armate ale URSS.
Inventatorul a fost decorat chiar de temutul Stalin.

Automatul care
a marcat istoria

Arma de succes mondial a fost aºa numitul ”Avtomat Kalaºnikov”, cunoscut sub
prescurtarea de AKM, model lansat în
anul 1963. Era o armã uºoarã, precisã ºi
mai puternicã decât modelele anterioare.
În plus, costurile de producþie erau mici.
AKM a devenit un simbol de luptã, nelipsitã în conflictele armate din ultimii 60 de
ani. Glonþul este capabil sã trecã prin
ziduri de grosime medie, prin veste ºi cãºti
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antiglonþ. Alt atribut, potenþialul sãu mortal inegalabil ! De altfel, ”Avtomat
Kalaºnikov” face parte din dotarea
armatelor a peste 70 de þãri. Din 1990
pânã în prezent, a fost folositã în 46 din
cele 49 de conflicte majore care au rãvãºit
planeta. Arma a devenit un simbol de
luptã, un mit ºi un punct de referinþã în
conflictele armate, fiind funcþionalã în
condiþii extreme - ploaie, arºiþã, praf,
nisip, noroi. Poate fi scufundatã în apã ºi
sã tragi cu ea imediat.
Un raport din 2010 al Bãncii Mondiale
estima cã, din totalul celor 500 milioane
de arme de foc de pe Terra, vreo sutã de
milioane sunt automate Kalaºnikov. Acest
pistol automat se aflã ºi pe steagul unei
þãri, Mozambic. Accesibilitatea armei în
conflicte urbane, lupte de gherilã, reglãri
de conturi tribale sau în lumea drogurilor,
adicã exact tipul de conflicte din ultimele
decenii, i-a fãcut pe strategii Pentagonului
sã inventeze un nou termen militar:
“Asymmetric Warfare”.
Politicile militare ºi deciziile de politicã
externã ale Kremlinului s-au susþinut reciproc unele pe altele în cazul destinului
acestei arme. Politica externã a Uniunii
Sovietice din timpul rãzboiului rece avea o
nouã þintã: înarmarea statelor-satelit din
Blocul Estic. Din 1956, chinezii au realizat propriile variante ale armei, iar
statele din Pactul de la Varºovia pro-

duceau deja modele tipice, cele mai
apreciate fiind tipurile de AKM fabricate
în România, fosta Iugoslavie ºi Polonia.

Kalaºnikov-ul viitorului

Noul model Kalasnikov, denumit AK-200
este inspirat din AK-74M, dar diferã de
acesta, fiind mai uºor, iar capacitatea
magaziei de cartuºe este mai mare. AK200 a fost testatã de specialiºtii uzinei
Ijmas, aflatã la 1.300 km de Moscova.
Arma trage fãrã sã facã aproape niciun
zgomot, ceea ce o face idealã în misiunile secrete. Noul Kalaºnikov a fost încercat ºi de preºedintele Dimitri Medvedev,
care a spus: “AK-200 este o arma perfectã ºi este un model minunat de armã
ruseascã. Kalaºnikov este un brand
naþional, de care trebuie sã fim mândri”.
La 92 de ani, generalul a acceptat sã
devinã consilierul lui Dimitri Rogozin,
noul vicepremier rus pentru industria
apãrãrii. Fãrã sã-ºi fi dorit, Mihail a
devenit un erou al Uniunii Sovietice,
colecþionând medalii ºi premii, cele mai
recente fiind primite de la preºedinþii Elþîn
ºi Putin Despre muntele de decoraþii ,
Mihail Kalaºnikov spunea într-un recent
interviu cã ar încãpea într-o micã furgonetã ºi cã cel mai drag titlu pe care l-a
dobândit este cel de doctor în ºtiinþe
inginereºti. Spre surpriza tuturor,
Kalaºnikov omul nu agrea cu totul ide-

