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Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

СО ТЕРОРИЗАМ НЕ СЕ     МЕНУВААТ СО ТЕРОРИЗАМ НЕ СЕ  
ЕВРОПСКИТЕ ГРА   НИЦИ!ЕВРОПСКИТЕ ГРА 

Поактивното учество на Руската 
Федерација во решавањето на 
светските проблеми, кое про из-

лезе од успешното економско заздра-
вување и стабилизацијата на оваа го-
лема држава под раководство на Вла-
димир Путин, веќе почнува да се чув-
ствува и во првите искри на несо гла-
сувања во нејзините односи со ЕУ, кои 
имаа приоритет во надворешно-поли-
тичката ориентација на некогашната 
супер сила. Како што е познато, прет-
седателот Владимир Путин беше осо бе-
но активен во воспоставувањето при-
јателски односи на соработка со Гер-
манија, за што сведочеа и бројните ср-
едби и договори за соработка потпи-
шани со поранешниот германски кан-
целар Герхард Шредер. Ваквиот, за мно-

Паралелно со 
зголемувањето на 
политичкото влијание на 
Москва под раководството 
на Владимир Путин, се 
случија и првите поголеми 
несогласувања со Ев роп-
ската унија по одделни 
прашања, од кои Косово 
има најголема тежина.

Партнерскиот однос треба 
да продолжи со нова 
спогодба за долгорочна 
соработка во областа на 
енергијата, човековите 
права и борбата против 
глобалното затоплување, 
што треба да се случи за 
време на германското 
претседавање со ЕУ.

Запад обвинува дека 
Русија се обидувала да 
создаде подвоеност меѓу 
старите и новите членки на 
Унијата, кои порано беа во 
сферата на советската 
доминација, а кои сега 
имаат големи забелешки за 
политиката на Москва.

гу луѓе, неочекуван развој на односите 
меѓу двете земји, кои беа обременети 
од периодот на Втората светска војна, 
беше продолжение на сè она што се 
случи во процесот на обединувањето 
на Германија по уривањето на Бер лин-
скиот ѕид, во што најголема улога од иг-
ра "Перестројката" на Михаил Горбачов, 
во време кога беше јасно дека на ста пу-
ва ера на уривање на советската кому-
нистичка империја. Треба да се каже 
дека позитивниот став на Москва кон 
процесот на обединување на двете гер-
мански држави значеше и голема фи-
нансиска помош, која беше употребена 
за решавање на станбените и егзис тен-
цијалните проблеми на припадниците 
на руската армија, стационирани на те-
риторијата на некогашна Источна Гер-
манија.

ПРОШИРУВАЊЕТО 
НА НАТО КАКО 
БЕЗБЕДНОСНА 

ЗАКАНА ЗА МОСКВА
Во целата констелација на изградба 

на политика, која значеше развиена 
економска соработка и враќање на до-
вербата меѓу земјите-членки на ЕУ и 
Руската Федерација, со оглед на ог ром-
ните резерви со нафта и природен гас 
со кои располага големиот источен 
парт нер кои беа неопходни за обез бе-
дување пораст на развојот на запад но-
европската економија, првите про бле-

ми се појавија со процесот на проши-
рувањето на НАТО пактот, во кој беа оп-
фатени некогашните сателити на СССР, 
кои беа под чадорот на Варшавскиот 
пакт. Иако беше јасно дека Москва не 
може да ги спречи процесите на тран-
зиција на земјите од некогашниот ис-
точен комунистички блок, кои една по 
друга влегуваа во ЕУ, нејзината воена 
хиерархија, во која и натаму доминираа 
генералите од периодот на Студената 
војна, жестоко реагираше кон зајакну-
вањето на НАТО, кое се сметаше за за-
кана по безбедноста на Руската Феде-
рација, која инаку се бореше да ги зап-
ре процесите на дисолуција во неко-
гашните јужни советски републики и 
области, кои се богати со нафта и каде 
се случија низа бунтови и терористички 
напади, кои мораа да се спречат со 
директна воена интервенција на Рус-
ката армија.

Во сите тие конфликтни подрачја во 
Нагорно Карабах, Чеченија и други об-
ласти околу Каспиското Море, беше јас-
но дека имаат вмешано прсти и стран-
ски разузнавачки служби, што особено 
беше евидентно со долгогодишната ге-
рилска акција, која подоцна прерасна 
во тероризам со исламско фунда мен-
талистичка провиниенција, а нивните 
водачи како Масхадов добиваа азил во 
Велика Британија. Но, токму со енер гич-
ната воена акција на Владимир Путин 
проблемот во Чеченија беше симнат од 
агендата на светските кризни жаришта 
и оттогаш може да се види една по инак-
ва и поактивна руска политика во меѓу-
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народните односи, која денес е актуел-
на во конфронтациите меѓу САД и ЕУ, од 
една страна и Москва и Пекинг, од дру-
га страна, во поглед на решавањето на 
идниот статус и на Косово, неврал гич-
ната покраина на југот на Европа.

"Би било многу опасно доколку се 
овозможи со тероризам да се менуваат 
европските граници", истакна потпрет-
се  дателката на надворешно-поли тич-
киот одбор на руската Дума, Наталија 
Нарочнитскаја, која смета дека планот 
на Марти Ахтисари бил целосно не при-
фатлив за Србија и дека мора да се бара 
компромис меѓу двете страни.

Мора да се истакне и фактот дека ток-
му манифестацијата на тврдиот руски 
став во однос на независноста на Ко-
сово ги натера западните земји да ја 
отфрлат и опцијата за еднострано про-
гласување независност од страна на 
Приштина, која подоцна би била при-
зната од сојузниците САД и ЕУ.

за увоз на месо, бидејќи тоа беше ис-
користено како мотив за создавање 
про блеми при влезот на Руската Фе де-
рација во СТО. Од сличен карактер бе-
ше и неодамнешната привремена од лу ка 
на Москва за прекин на снабдувањето 
на западноевропските земји со нафта и 
гас, што предизвика голема загри же-
ност кај нив со оглед на нивната завис-
ност од руските енергетски потен ција-
ли, кои особено би се манифестирале 
во услови на нов воен судир на Бл ис ки-
от Исток и евентуален напад врз Иран 
поради одбивањето да ја запре својата 
нуклеарна програма.

Инаку, Москва не ја прифаќа ваквата 
западна оценка истакнувајќи дека не-
кои нови членки на Унијата имаат ком-
плекси во односите со Москва од некои 
други времиња и дека тоа многу добро 
го знаат старите членки на ЕУ. Меѓутоа, 
на последниот Самит меѓу ЕУ и Русија, 
германската канцеларка Ангела Мер-
кел била мошне остра кон Владимир 
Путин, истакнувајќи дека Русија не мо-
же да презема некои мерки против од-
делни членови на Унијата и да очекува 
дека таквиот однос нема да остави по-
следици врз севкупните односи со 
Брисел.

Се чини дека овие предупредувачки 
пораки на Ангела Меркел имаат врска 
со проблемите на релацијата Русија-Ес-
тонија поради преместувањето на спо-
меникот на советските војници, кои 
паднале во Втората светска војна од 
цен тарот на главниот град Талин на вое-
ните гробишта во предградието на ес-
тонската престолнина. Во руската Дума 
се смета дека преместувањето на спо-
меникот било поврзано со намерите да 
се изврши ревизија на историјата, од-
нос но да се покаже дека "Советскиот 
Со јуз, каде Хитлер изгуби најмногу вој-
ници и техника, исто така, бил мон стру-
озна држава како и нацистичка Герма-
нија". По преместувањето на споме ни-
кот Русите решиле да ја реконструираат 
пругата преку која Естонија токму од 
нив увезува нафта, што во оваа земја се 
означи како воведување санкции кои 
не се формално прогласени.

Треба да се каже и тоа дека одамна 
минаа времињата кога никој не сме та-
ше на некогашната супер сила, која дол-
го се соочуваше со внатрешни про бле-
ми, но по излегувањето од процесот на 
транзиција Русија станува сè посилен 
играч на меѓународната политичка сце-
на. Во оваа смисла, помошникот аме-

рикански државен секретар, Даниел 
Фрид, по посетата на Кондолиза Рајс на 
Москва, кога таа рече дека САД нема да 
се откажат од плановите за поставување 
на антиракетниот штит во Полска и во 
Чешка, изјави дека САД сакаат добри и 
продуктивни односи како со Европа, 
така и со Русија. Главниот предизвик за 
Американците и за Европјаните е да из-
градат добри односи со Русија секаде 
каде што е можно, врз основа на парт-
нерство и меѓусебно почитување, но ис-
товремено да бидат свесни за постој ни-
те разлики кај двете страни, смета 
Фрид. Не може да се смета дека постојат 
два различни европски пристапа кон 
Русија, од кои еден може да се опише 
како "непријателски источен", а другиот 
"поблагиот западен" став. Мислам дека 
не станува збор за непријателство, туку 
дека источноевропските земји сега се 
обидуваат да развијат нови односи со 
Русија, а и Русија со нив, но дека има 
политичари во тие земји кои сакаат да 
заиграат на антируска карта"!       

Во секој случај, може да се оцени 
дека Руската Федерација ќе претставува 
тврд орев во односите со "остатокот од 
Европа", кој е особено ранлив од не дос-
тигот на енергија која, пак, обилно се 
наоѓа на спротивниот источен крај од 
европските граници.     

МОСКВА ВНЕСУВА 
ПОДЕЛБИ ВО 

УНИЈАТА?
Одделни западни аналитичари оце-

нуваат дека руската надворешна поли-
тика се обидувала да внесе раздор во 
редовите на Унијата со манифестација 
на потценувачки однос кон новите 
член ки кои се прескокнуваат во се вку-
пните релации меѓу Москва и Брисел. 
Во оваа смисла, Москва го забрани уво-
зот на месо од Полска како контра од-
говор на нејзината одлука за инста ли-
рање на американски одбранбени сис-
теми на нејзината територија, кои има-
ле задача да ги штитат членките на 
НАТО од евентуални ракетни напади од 
Иран, Кореја и други земји, кои Запад ги 
обвинува дека го помагаат светскиот 
тероризам. Но, по неодамнешните ср-
едби со западните партнери, Владимир 
Путин јавно ја соопшти одлуката за 
поништување на санкциите кон Полска 
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