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Пишува: 
Мишко ТАЛЕСКИ   НА  ПОВИДОК  РЕВО      

РУСКАТА НЕМОЌ И НАДМОЌНОСТ
СИВА ЗОНА

Моќта на Русија не се наоѓа во 
Кремљ, туку во рацете на гу вер-
нерите. Кога само десетмина гу-

вернери би й откажале послушност на 
Москва, Путин би паднал од власта са-
мо за 24 часа. Но, тие нема никогаш да 
го сторат тоа. Не се осмелуваат на таков 
чекор бидејќи се плашат за својата ид-
ни  на и кариера. Руската опозиција про-
ценува дека иницијатор на новите про-
мени ќе биде младината, таа сака ре во-
луции, кои можеби нема да траат долго, 
но ќе бидат крвави. На почетокот на XXI 
век со иднината на светот се занимаваат 
многу тимови составени од експерти и 
стручњаци, кои периодично ги обја ву-
ваат своите истражувања и резултати, 
прогнози и очекувања. Овие футу рис-
тички прогнози се во функција на днев-
ната политика, но има и карак те рис тич-
ни случаи, кога тоа се прави без од нап р-
ед пресметан ефект. Тука се издво ју ваат 
три студии, кои во поглед на Русија не 
се дотолку песимистички во спо ред ба 
со иднината на ЕУ која, пак, не е ро-
зова. 

ФУТУРИСТИЧКИ СТУДИИ И 
АНАЛИЗИ 

Американскиот национален совет за 
информирање во соработка со ЦИА е 
преокупиран со ефектите на гло ба ли-
зацијата. Тој објави т.н. Мапа на ид ни-
ната - извештај во кој се изнесуваат ви-
дувања за светот до крајот на 2020 го-
дина. Стручњаците од овој Совет се со-
гласуваат со некои поранешни кон ста-
тации дека тероризмот ќе ги де ста би-
лизира Централна Азија и Кавказ, но 
про  ценуваат дека Русија и натаму ќе ос-
тане важен фактор на меѓународната 
по  литичка арена, со оглед на тоа што 
има огромни ресурси на нафта и гас. 
Освен тероризмот, голема слабост за Ру-
сија е и лошата здравствена заштита, 
експлозијата на вирусот СИДА и алар-

Рускиот олигарх Борис Березовски, кој подолго време е про го ну-
ван од страна на официјална Москва, стои на ставот дека де-
мократската револуција, која ги зафати поранешните репуб-
лики од СССР, наскоро ќе се појави и во Русија. Низ таа епизода 
досега минаа Грузија и Таџикистан. Березовски проценува де-
ка оваа револуција во Русија нема да биде портокалова, ниту 
розова, туку крвава доколку Путин не се опамети. Березовски 
се наоѓа во Велика Британија и тој е еден од најбогатите Руси. 
Беше во одлични односи со Борис Елцин, а на сегашниот прет-
седател му забележува дека наводно ја дискредитирал иде-
јата за рускиот патриотизам. 

мантниот пад на наталитетот. Сепак, и 
покрај овие слабости, Русија има шанса 
да ги избира партнерите меѓу ЕУ, САД, 
Индија и Кина, кои имаа витална улога 
во меѓународните односи. Амери кан-
ски  те истражувачи се помалку оп ти мис-
ти, кога станува збор за положбата на ЕУ 
во новиот светски поредок, кон крајот 
на втората деценија од овој век. Гло ба-

лизацијата станува синоним за амери-
канизацијата и со тоа секој ден станува 
антиевропска. Пред Европа се отвораат 
два пата - неопходност од реформи на 
даночниот систем и социјална политика 
заради интегрирање на емигрантите или 
подолг период на стопанска стагнација. 
На Европа й се заканува опасност да 
заостане во развојот гледано според-
бено со Кина и Индија. САД ќе ја изгубат 
челната позиција во многу области - се 
вели во т.н. Мапа на иднината. И поз-
натата невладина организација Страт-

фор анализира на еден по малку за чу-
дувачки начин т.е. како да ја плаши Ев-
ропа со Русија. 

Русија ја гледаат како обновена ре-
гионална сила, која ќе сее страв во ре-
довите на новите членки на ЕУ, неко-
гашни членки на Варшавскиот договор. 
Под притисок на новиот руски им пе ри-
јализам, како што вели Стратфор, ЕУ ќе 
се подели на два табора - развиени зем-
ји кои интеграцијата ја гледаат како 
шан са за брз стопански развој и група 
мали држави на кои ќе им биде важна 

економската соработка, но поради стра-
вот за националната безбедност ќе му 
се доверат на Вашингтон со воената 
опција за интеграција. Истражувачите 
на Стратфор во своите црни пред ви ду-
вања одат и чекор натаму и прогно зи-
раат распад на ЕУ. Имено, предвидуваат 
дека националните држави многу теш-
ко ќе отстапат од националниот сувере-

нитет. Веројатно долго и бавно ќе се 
преговара за секој европски пропис, 
кој ќе мора да ги ревидира национал-
ните закони и националната политика. 
Големата слабост на ЕУ се де мограф ски-
те состојби и пензионерскиот систем. 
Просечната старост за здобивање со 
пензија во земјите од ЕУ изнесува 59,9 
години од животот или три години по-
мала од САД. Првите миграции на ра-
бот  ната сила во проширената ЕУ се оче-
куваат во 2007 година. Во моментов во 
пораст е невработеноста, а во исто вре ме 
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се зголемува и бројот на имигрантите од 
неевропските муслимански земји. Ев-
ропа сака евтина муслиманска работна 
сила, но не сака интеграција на нехрис-
тијанското население - констатира оваа 
невладина организација. Таа, пред сè, 
предвидува политичка криза во земјите 
од Унијата, а подоцна и економска, која 
ќе се заврши со излегувањето на Гер-
манија и Франција од ЕУ. Практично тоа 
би значело и крај на проширената ЕУ. 
Овие американски прогнозери за гео-
политичката иднина на планетата твр-
дат дека падот на ЕУ е веќе почнат уште 
минатата година, иако тоа никој во Уни-
јата не го признава. Во тие падови спа-
ѓаат и сè потешкото усвојување на ев-
ропскиот Устав, како и сè погласните на-
јави за поделба на стара и нова Европа. 
Сосема различна, пак, е проценката на 
француското Министерство за одбрана. 
Французите не го делат мислењето на 
Американците кога е во прашање пер-
спективноста на европскиот континент. 
Главна преокупација на официјален Па-
риз е "одбрана од САД". Во нас тоју ва-
њето да се реши проблемот на потчи-
нување на сојузниците, се разгледува и 
опцијата за поврзување на европските 

сили преку оската Париз - Берлин - 
Москва. 

МЕЃУ ИСТОКОТ И ЗАПАДОТ

По паѓањето на Берлинскиот ѕид, 
аме  риканските конзервативци го сла-
веа падот на комунизмот. Уверени дека 
нивната победа е целосна, своето оруж-
је го насочија кон други земји од типот 
на Ирак, Северна Кореја, Авганистан... 
Меѓу конзервативците преовладуваше 
претпоставката дека распаѓањето на Со-
ветската империја го најави и поразот 
на марксистичко-ленинистичката идео-
логија. 

Комунизмот во Европа е мртов, но 
продолжува да се живее со истиот мен-
тален склоп од времето на социјализмот. 
Повторниот избор на рускиот прет се-
дател, Владимир Путин ја открива рас-
течката авторитарност во Русија. Мно-
гумина го поставуваат прашањето дали 
поранешниот шеф на КГБ повторно нас-
тојува да ја воспостави големата руска 
империја составена од поранешните со-
ветски републики? Денес со Белорусија 
владее моќен сталинист - Александар 
Лукашенко, кој воспостави едно пар тис-

ка полициска држава. Слични политики 
има и во ред други земји од по ранеш-
ниот СССР. Во сите тие држави и нации 
т.н. црвен чувар продолжува со своето 
надгледување на медиумите, поли ци-
јата, војската. Поранешниот кому нис-
тички блок денес е поделен на два 
табора - земји кои ги делат западните 
морални вредности и оние кои се спро-
тивставуваат на тоа. Таквата поделба 
јасно се гледа од ставовите на земјите 
во врска со американскиот напад врз 
Ирак. Многу земји на т.н. нова Европа - 
Полска, Чешка, Унгарија, Словачка, Сло-
венија и други, ја поддржаа интер вен-
цијата, додека Русија, Белорусија, Ср-
бија, активно се спротивставија на тоа 
(пред сè, тоа се земјите кои во минатата 
деценија го снабдуваат режимот на Са-
дам Хусеин со конвенционално оружје). 
Во Источна Европа, цртите на расколот 
ја раздвојуваат словенската циви ли за-
ција од западноевропската. Дали со тоа 
се враќа на сцена старата поделба меѓу 
австроунгарското царство и царска Ру-
сија? Цивилизацискиот јаз денес до би-
ва еден модерен имиџ - демократскиот 
капитализам против авторитарното се-
словенство. Прозападно ориенти рани-
те држави настојуваат да бидат нак ло-
нети кон реформите и се нетрпеливи да 
влезат во НАТО и во ЕУ. На другата стра-
на, пак, се тврдокорните славофили кои 
имаат антиамериканска кампања и теж-
неат на враќање на прокомунистичките 
и просоцијалистичките состојби. Кој 
блок ќе победи? Поделбата на Европа 
на стара и нова е сè поинтересно пра-
шање, кое се разгледува кај сериозните 
и компетентните аналитичари и гео-
стра тези. Западот сè подлабоко нас то-
јува да се инфилтрира кај балканските 
и централноазиските земји за да го 
спре чи происточното поврзување, да 
го спречи враќањето на старите ко му-
нистички структури и да воведе вис-
тински демократски реформи. Поделби 
или обединувања, нови империи или 
светот како глобално село? На овие пра-
шања допрва следуваат вистинските од-
говори и вистинските анализи.

"Во моментот на доаѓање на власт постоеше ог -
ромен потенцијал на патриотизам, кој теж нее ше од 
Русија да создаде силна империја. Се ве руваше 
дека енергичниот Путин ќе ја оствари таа идеја. 
Но, тој не продолжи да ја јакне Русија, туку почна 
да се занимава со поранешните со ветски држави. 
Говореше за вертикалата на влас та, за владеењето 
на законите. Зад таквите на ра торства се криеше 
непознавање на процесите, кои се случуваат во 
политичкото секојдневие", анализира Березовски.


