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КОРЕЈСКО-ИРАН   СКИ ПИНГ-ПОНГ КОРЕЈСКО-ИРАН 

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Сè поверојатно е дека 
на планетава се 

обновува студената 
војна, но сега со други 

актери.  
Големата сибирска 

мечка цели 15 години 
не претставува ништо 

за безбедноста на 
САД. Денешна Русија 
само вербално им се 

спротивставува на 
американските воени 

акции, бидејќи ни 
одблизу не 

претставува 
империјална сила. Не 
е лесно да се донесе 
одлука за уште еден 
воен поход против 

земја која признава 
дека поседува 

атомска бомба, која и 
покрај притисоците на 

целиот свет врши 
нуклеарни проби и се 

подготвува за нови. 
Што доколку Северна 

Кореја, по 
евентуалната 

инвазија, ја употреби 
бомбата?

Северниот дел на корејскиот по лу-
остров му покажа на светот дека 
вербалните реторики и предуп-

редувања до западниот свет не се само 
приказни за мали деца. Гладната и си-
ромашна земја можеби го уништи сто-
панството на своите жители и ги доведе 
до работ на егзистенцијата, прину ду вај-
ќи ги на многу случаи на канибализам, 
но сепак властите во Пјонг Јанг сметаа 
дека е многу поважно да се вбројат во 
светската нуклеарна елита. Северно ко-
рејците станаа осма нуклеарна сила во 
светот. Но, преседанот не се состои во 
тоа. Индија тоа одамна го стори а, исто 
така, и многу други земји. Кореја е по-
инаков случај. Таа претставува опасност 
за американскиот континент, барем та-
ка ценат официјалните вашингтонски 
администрации. Неодамнешното приз-
на ние на Северна Кореја дека поседува 
атомска бомба ги раздвижи велесилите. 
Откако Пјонг Јанг ја изведе и првата нук-
леарна проба на своја територија сев-

 СО АМЕРИКАН   СКИТЕ НЕРВИ СО АМЕРИКАН 
купната светска дипломатска мрежа му 
покажа заби на комунистичкиот врв во 
оваа земја. Ако стручно се процени си-
лината и способноста на Кореја во таа 
област, ќе се добие впечаток дека Ко-
рејците си играле како деца на игра-
лиште. Имено, мини нуклеарната бомба, 
активирана под земја, беше со моќ од 
550 кт што, пак, споредено со атомската 
бомба фрлена врз Хирошима во 1945 
година, со јачина од 21.500 кт, благо ре-
чено претставува новогодишна петарда, 
односно е речиси 40 пати послаба. Од 
тој аспект, пробата на Северна Кореја 
многумина ја оквалификуваа повеќе ка-
ко шиштење, отколку како заплашување. 
Се поставува прашањето - зошто тогаш 
дојде до алармантно вознемирување на 
светската заедница, ако се има предвид 
фактот дека на планетава постојат мно-
гу помоќни и поопасни земји од Север-
на Кореја, на кои досега воопшто не им 
се придавало значење. Други, пак, ќе 
речат дека не е толку проблем нук ле-
арната проба колку што се властите во 
Пјонг Јанг, кои можат да бидат непред-
видливи по светскиот мир и безбедност. 
Едно е сигурно, светот се впушти во но-
ва трка на вооружување, досега неза-
паметена. Веројатно, овој потег на азис-

ката земја ќе биде уште еден допол ни-
телен мотив, уште еден аргумент плус за 
изградба на американскиот против ра-
кетен штит, кој наиде на огромно не-
годување кај повеќето земји во светот. 
Сите преговори околу Северна Кореја, 
и оние околу Иран, Ирак и сл. беа фарса. 
Всушност, мораше да се помине низ таа 
дипломатска фаза за да й се прикаже на 
светската јавност мирољубивиот прис-
тап на дипломатските тела на ООН. Крај-
ниот епилог неизбежно ќе биде војна. 
Порано или подоцна инаетливоста и 
тврдоглавоста на Пјонг Јанг и на Техеран 
ќе резултира со војна. Анализите велат 
дека за да можат да продрат бомбите во 
длабинските бункери на нуклеарните 
капацитети на Северна Кореја и на Иран, 
ќе мора да се користи нуклеарно оруж-
је. Оттука, зачудуваат "мирољубивите" 
пристапи на западниот свет во раз врс-
 ката на нуклеарните кризи во светот. Од 
една страна, на некои земји им се заб-
ранува да произведуваат нуклеарен ар-
сенал со образложение дека тој е опа-
сен за светскиот мир и за човештвото 
воопшто, а од друга страна, се под гот-
вуваат планови  тоа да се уништи со 
сопс твеното нуклеарно оружје, кое е за б-
рането. Нон сенс. 

Бан Ки Мун е новиот генерален 
секретар на ОН. 62-годишниот јуж-
нокореец долго време важеше за 
најсериозен наследник на Кофи Анан. 
Неговата приоритетна за лож  ба ќе 
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ле со сигурност тоа да го знаат. Затоа и 
третата светска војна се нарекува "Сту-
дена војна". Големиот американски про-
тивник денес не постои. Големата си-
бирска мечка цели 15 години не прет-
ставува ништо за безбедноста на САД. 
Денешна Русија само вербално им се 
спротивставува на американските вое-
ни акции, бидејќи ни одблизу не прет-
ставува империјална сила. Денес Аме-
риканците се исправени пред нов пред-
извик. Ќе се согласат ли на билатерални 
договори со Техеран и со Пјонг Јанг за 
нивните нуклеарни програми? И Иран и 
Северна Кореја го посакуваат токму тоа, 
да седнат на преговарачка маса како 
рамноправни партнери со САД, без 
посредници од типот на Русија, Кина 
или на Јапонија. Со тој чин тие би ја ис-
полниле сопствената желба, да играат 
со нервите на американските дипломати 
и воени ветерани. Изговорите на Ах ма-
динеџад и на Јонг Ил дека развојот на 
нивната нуклеарна програма е за ми-

СТРАВ ОД 
ФАНАТИЧНОСТА НА 
СЕВЕРНОКОРЕЈЦИТЕ 

Реално гледано, не е лесно да се до-
несе одлука за уште еден воен поход 
против земја која признава дека по се-
дува атомска бомба, која и покрај при-
тисоците на целиот свет врши нук ле-
арни проби и се подготвува за нови. 
Што доколку по евентуалната инвазија 
Северна Кореја ја употреби? Нападот 
врз Ирак се изврши по нападите на 11 
септември и извештаите дека Садам Ху-
сеин поседува нуклеарно оружје и со-
работува со Ал Каида. Изговорите зош-
то е неопходен напад врз Иран и Кореја 
се речиси идентични. Но, разликата ме-
ѓу Садам и Јонг Ил е во тоа што првиот 
негираше дека поседува нуклеарно оруж -
је, а вториот призна дека го има. Тука 
воените стратези би имале мало олес-
нување. Евентуалниот напад врз Се вер-
на Кореја нема да биде целосно ус-
пешен доколку не се примени и коп-
нената офанзива. Тука кај САД постои 
сериозна и исклучителна внимателност 
поради фактот дека севернокорејците 
важат за едни од најфанатичните на ро-
ди на азискиот континент. По успешната 
нуклеарна проба жителите на оваа зем-
ја станаа уште посупериорни. Кај нив не 
постои страв. Најавените санкции про-
тив Пјонг Јанг не им значат ништо. Де-
цении наназад живеат под блокада. Не е 
ништо ново откажувањето на хума ни-
тарните пратки за најзагрозените. Сега 
духот е покренат на пиедестал и гладот 
е дополнет со чувството на надмоќност. 
Предлогот на Вашингтон да се обезбеди 
инспекторска мисија која ќе ги кон тро-
лира сите стоки кои влегуваат или из-
легуваат од Северна Кореја е непри фат-
лив за властите во оваа земја. Тие не 
можат да се согласат со барањето сите 
аеродроми и бродски пристаништа да 
бидат затворени и ставени под контрола 
на меѓународни тимови. Со тоа би се 
спречил трансферот на нуклеарната тех-
нологија или материјал. Но, тоа не е сè. 
Санкциите предвидуваат и блоки рање 
на финансиските трансакции кои би 
можеле да помогнат во развојот на 
севернокорејската нуклеарна маши не-
рија. Овие предлози Вашингтон ги дава 
повикувајќи се на Глава 7 од Повелбата 
на ООН, која предвидува можност за 
употреба на сила заради спроведување 
на резолуцијата. Европа и Јапонија го-
ре-долу ги поддржуваат овие предлози, 
но Русија и Кина не се подготвени  да го 
поддржат текстот. Кина е клучниот со-
јузник на комунистичкиот режим во 
Пјонг Јанг, кој повика на воведување 
санкции, но никако воено да се ин тер-
венира. Американците не исклучуваат 
воена разврска на кризата на корејскиот 
полуостров, но велат дека дип лома ти-

биде разврска на север нокорејската 
нуклеарна прог ра ма. Пјонг Јанг со 
тоа ќе има до пол нителен товар. Не-
ма да може да се надева на помек 
став од оваа светска организација. 
Неприја тел ството меѓу двете Кореи 
сега е за чинето со човек кој може 
да ис користи многу механизми про-
тив северниот дел на полу остро-
вот. Ки Мун жали што на кор ми-
лото на ОН доаѓа во моментот кога 
Пјонг Јанг ја изврши првата нук-
леарна проба. Но, Северна Ко реја 
може да игра на картата на пре го-
лемата умереност и нерешител-
ност на Ки Мун, кој се опишува ка-
ко чо век кој се залага проб лемите 
да се решаваат без многу врева. 

ровни цели не наидува на разбирање 
кај Вашингтон, кој смета дека тие сред-
ства би се употребиле за уништување. 
Затоа, стратезите сметаат дека уште ед-
на мала регионална војна во заливот ќе 
придонесе за зајакнување на светската 
демократија, националната сигурност и 
би му се задал еден од последните уда-
ри на светскиот тероризам. Нуклеарната 
проба на Северна Кореја по малку како 
да ги искриви плановите на Вашингтон. 
Сега тој ќе мора своето внимание да го 
пренасочи кон Далечниот Исток и за 
момент да ги заборави заканувачките 
тонови на Иран. Ќе може ли Америка 
истовремено да биде на два фронта е 
дискутабилно прашање, ако се земат 
предвид нејзините незавршени работи 
во Ирак, Авганистан, па во најмала рака 
и на Косово. 

ИСКРИВЕНИ 
ПЛАНОВИТЕ НА 

ВАШИНГТОН 

Сè поверојатно е дека на планетава 
се обновува студената војна, но сега со 
други актери. И во педесеттите години 
на минатиот век САД ги предводеа тру-
пите на ООН на корејскиот полу остров 
за да ги спречат импери јалис тичките 
планови на СССР. И тогаш постоеја ве-
ројатни шанси да се користат атомски 
бомби во решавањето на спорните мо-
менти. Десеттина години подоцна е от-
криено дека во тој период Русите имале 
две бомби. Но, Американците не мо же-

Народот на Северна Ко реја посакува повторно обе ди ну-
вање со проспе ритет ната Јужна Кореја, со што би се решил 
егзис тенцијал ниот проблем на херме тич ки затворената др-
жава. Со де цении неговата еко но ми  ја е блокирана, ништо не 
из везува на светскиот пазар, а навистина и нема што да из-
везува. Тоа е суровата ре алност. 
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јата сè уште не е исцрпена. Потегот на 
Пјонг Јанг го оправда само Иран и тоа 
не беше за изненадување. Техеран сега 
е уште поокуражен од тоа што не е оса-
мен на светската геополитичка карта. 
Штетата која Северна Кореја му ја на-
несе на светот не лежи во тоа што бом-
бата е опасност за некого, туку повеќе 
во фактот што таа ќе биде поттик и за 
други земји во регионот да тргнат по 
истата патека. Тоа ќе биде неповратен 
пат од кој тешко ќе се враќа назад. 

НЕРЕШЕНИОТ ЈАЗОЛ 

Војната меѓу двете Кореи почна кога 
Јужна Кореја, во која беа стационирани 
американските сили од Втората светска 
војна, во 1950 година реши да прогласи 
независност. На тоа Северна Кореја воз-
врати со агресија. Пјонг Јанг, пак, има 
друга приказна за таа војна. Според не-
говата верзија, тој возвратил на аг ре-
сијата од југот. Северна Кореја знаела 
дека Јужна Кореја прва сака да нападне, 

но во тоа време била многу слаба за 
таква авантура. За да се оправда агре-
сијата на Северна над Јужна Кореја, 
Пјонг Јанг морал да го обвини Сеул за 
упад на неговата територија. Во август 
1950 година голем дел од територијата 
на Јужна Кореја бил освоен, но си туа-
цијата се променила по истоварувањето 
на американски маринци северно од 
Сеул. По доаѓањето на Американците до 
границите на Северна Кореја следувал 
одговор од кинеската народноосло бо-
дителна војска, по што во наредните 
две години се воделе рововски битки, 
од кои како последица на крај се ис-
цртаа денешните граници меѓу двете 
Кореи. Од денешен агол, Северна Кореја 
е последната сталинистичка творба и 
прва комунистичка династија во која се 
издигнува култот на водачот. Јужна Ко-
реја тргна по поинаков пат. Во 2002 го-
дина, на пример, Јужна Кореја има опш-
тествен производ од 500 милијарди 
долари, наспроти 15 милијарди колку 
што има нејзиниот северен сосед. Со 24 
милиони жители Северна Кореја има 
нај  голем број војници по глава на жител 

во светот, 1,14 милиони припадници на 
вооружените сили и 7,45 милиони ре-
зервисти. За разлика од неа, Јужна Ко-
реја има 650.000 припадници на актив-
ниот состав и 3 милиони резервисти. До 
де нес, двете држави остануваат во тех-
ничка војна, а потврда за тоа е тешко 
утврдената демилитаризирана зона. Опас -
носта од обновување на судирите ни-
когаш не престанала, особено сега кога 
се има предвид дека Северна Кореја 
станала нуклеарна сила. Во Јужна Ко-
реја денес има 37.000 американски вој-
ници и тие претставуваат каква таква 
сигурност за стабилноста на овој дел од 
корејскиот полуостров. Војната од пред 
50 години денес се посочува како от-
скочна даска за нови походи. Ништо не 
е решено, ништо не е разјаснето. Тука 
повторно на сцена доаѓаат старите дел-
би, старите антагонизми, комунизмот сè 
уште е присутен, Американците сè уште 
се тука и ги наоѓаат своите интереси. 
Тензиите растат, Кина и Русија, исто та-
ка, имаат свои погледи. Ќе се повтори 
ли кризата од педесеттите години и во 
новиот век?

С е в е р н а 
Ко ре ја соз да-
ва лаж на сли-
ка пред сво-
јот народ де-
ка постои без -
бедносна за-
ка на од сосе-
дите. Напро-
тив, наро дот 
се плаши од 
сопствениот 
др жа вен ре-
жим кој врши 
невидена ре-
пре сија врз не -
го. За да не 
мо же наро дот 
да се ос ло бо-
ди од дик та-
торските сте-
ги, властите 
во Пјонг Јанг 
п р о  ц е н и л е 
дека тоа нај-

добро може да се реализира преку заканите со 
нукле ар ното вооружување во светот, плашејќи 
ги сопствените жители дека сакаат до последен 
да ги уништат. Тука голема улога играат на вод-
ните заговори на надворешните непри ја тели, 
кои секојдневно им се претставуваат на Се вер-
нокорејците. 


