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Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Последниве неколку години аме-
риканската стратегија за надво-
решна политика претрпе чести и 

радикални промени, незапамтени за 
било која друга држава. Се разбира, 
окол ностите кои се случуваат во светот, 
како и улогата на официјален Ва шинг-
тон, која ја има во светското општество 
им дава право на Американците да се 
прилагодуваат на состојбите и на по-
требите. Па, оттука досега Белата куќа 
неколку пати предлагаше зголемување 
на воениот буџет за Ирак и за Ав га нис-

Заедничкиот стратешки 
план на Стејт департментот 
содржи седум цели: 
воспоставување мир и 
безбедност, правично и 
демократско управување, 
вложување во човечки 
потенцијал, унапредување 
на стопанскиот развој и 
просперитетот, хуманитарна 
помош, унапредување на 
меѓународното разбирање 
и толеранција, како и 
јакнење на американските 
конзуларни можности за 
управување. Планот е 
мошне амбициозен и бара 
ангажирање на 
најквалитетните 
американски дипломатски 
умови доколку се сака 
негово успешно 
спроведување. Оние кои ќе 
бидат негови мисионери ќе 
мора да се придржуваат кон 
следното: лојалност и 
посветеност на САД и 
американската нација, 
придржување кон 
највисоките етички и 
морални стандарди за 
зачувување на интегритетот 
на личноста, да поседуваат 
способност за 
индивидуално работење...

тан, чин кој наидуваше на остри кри-
тики од демократите во Конгресот и во 
Сенатот. Понатаму, последниве неколку 
месеци стратегијата за Иран и за Се-
верна Кореја почна да добива поинаков 
тек со отворените изјави дека и воените 
опции не се исклучени. Антиракетниот 
штит, исто така, сериозно влегува во 
националната стратегија за амери кан-
ското општество... Сите овие проекти 
низ светот недвосмислено ги насочија 
американските стратези сериозно да 
размислуваат за промена на нацио-
нал ниот курс на земјата по многу пра-
шања.

НОВА ПРОВОКАЦИЈА 
ЗА ИСТОКОТ

Кон средината на април оваа година 
во САД е објавен т.н. Заеднички стра-
тешки план на Стејт департментот и на 
Американската агенција за меѓу наро-
ден развој (УСАИД). Станува збор за пет-
годишен план во кој централна улога ќе 
има трансформационата дипломатија. 
Сè е по налог на државниот секретар 
Кондолиза Рајс. Според новата стра те-
гија на Вашингтон, светот не треба да се 
прифати ваков каков што е во момен-
тов, туку треба да се настојува тој да се 
промени во посакуваната насока, во 
духот на американските либерални 
вр ед ности, кои прераснуваат во универ-
зални. Дипломатите на Стејт департ мен-
тот, кои работат низ светот, ќе бидат 
главните предводници и двигатели на 

системот на трансформирање на соод-
ветните држави. Значи, накратко ка жа-
но, светот ќе треба полека но сигурно 
во своето работење да ги прифаќа аме-
риканските начини на демократска пре-
образба. Во планот децидно е наведено 
- Стејт департментот и УСАИД имаат за-
едничка цел за развој на иднината и 
слободата, безбедноста и проспери те-
тот за доброто на народот на САД и на 
целиот свет. 

Белата куќа, според зацртаното, ќе 
се залага за "развој на демократските 
институции во секоја нација за да се 
укине тиранијата". За да се оствари оваа 
импозантна цел, на Америка й е по треб-
на развиена, распространета и, пред сè, 
професионална дипломатска мрежа, 
која ќе треба да ги натера и останатите 
земји да го прифатат тоа. Тука веќе на-
станува проблемот. По неколкуте воени 
интервенции низ планетава мислењето 
за САД од страна на некои држави е 
при лично негативно, па во овој нов 
обид гледаат уште едно средство за 
про  должување на хегемонизмот кој, 
според нив, одамна се практикува на 
сите континенти. 

Но, идејата е интересна. Потребен е 
само вистински пристап, искрени на ме-
ри, доволно пари за да може тоа да се 
спроведе. Веројатно ќе треба да се про-
мени и формулацијата на стратешката 
цел, која гласи дека американските ли-
берални вредности треба да се пре-
сликаат во други земји. Сосема е јасно 
дека новата американска дипломатска 
стратегија е иницирана од сè пого ле-
мото нарушување на безбедноста, па 
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оттука треба со здружени сили да се 
атакува врз индивидуите и органи за-
циите кои секојдневно уриваат и уби-
ваат. Колку тоа и да е корисно и по треб-
но, сепак со овој обид светот како да се 
втурнува во некаков облик на вонредна 
состојба. Да се анимираат сите земји да 
пристапат во т.н. дипломатска моби ли-
зација е процес кој надминува парт-
нерство и сојузништво. Неспорно е де-
ка стратегијата на Стејт департментот 
ќе наиде на одобрување кај поголемиот 
број земји во светот, неспорно е дека 
доколку таа се реализира така како што 
е планирана тогаш ќе ги избави од мно-
гу неволји сиромашните, небезбедните, 
жедните за мир. Но, истовремено стра-
тегијата ќе ги испровоцира поголемите, 
ривалите и соперниците. Ќе го про дла-
бочи јазот со Русија, со Кина, со дел од 
европските земји. Затоа тој план може 
да се разбере и како нова трка меѓу 
моќните во освојувањето на земјите по 
принципот на неоколонијализмот. 

"Нашите дипломати, државни службеници и странски др-
жавјани кои ги има во 260 дипломатски и конзуларни мисии 
во 163 земји, ќе имаат двојна задача - да ја претставуваат Аме-
рика и да го спроведат проектот на либералната демократија 
во соодветните држави. Ќе укажеме на секоја неморалност 
кога е во прашање идеологијата на омразата, која го пот тик-
нува дивиот екстремизам, ќе ги поставиме темелите на новиот 
економски развој, човековите права, ќе ја браниме демо-
кратијата со сите средства. Тоа е борбата од која нема никогаш 
да отстапиме".

Кондолиза Рајс

УРИВАЊЕ НА 
ПОСЛЕДНИТЕ 

КОМУНИСТИЧКИ 
БАСТИОНИ

За реализација на овој план, аме ри-
канската надворешна политика очекува 
поддршка и помош од НАТО, од ЕУ, од 
ОБСЕ и од други влијателни институции 
кои имаат голема контрола од Ва шинг-

тон. Со тоа Европа претставува плат-
форма за глобалната трансформација 
на светската дипломатија и без неа пла-
новите за Иран или за Северна Кореја 
би биле практично неостварливи. Ев-
ропските партнери со тоа имаат клучна 
улога за одржувањето на активностите 
во овие кризни подрачја. Ако се по-
гледне статистички, речиси 80 отсто од 
денешните воени трупи во Ирак и во 
Авганистан се неамерикански. Европ-
ската унија досега вложила повеќе од 

милијарда долари за обнова на овие 
земји, а НАТО добива сè позасилена 
улога кога се во прашање воените кри-
зи. Европа е клучен сојузник и во ре-
шавањето на проблемите во Палестина, 
во африканските земји, на Косово... Сè 
ова е доволно Европа без исклучок да 
ја прифати новата дипломатска стра те-
гија на Стејт департментот, која се за-
лага за ширење на либералните вред-
ности на американското општество, 
кое ќе има  цел подобрување на без-
бедносните прилики во земјите каде 
што денес се војува. По ова прашање 
поделби ќе има и во Европа, но се про-
ценува дека крајниот епилог од кам па-
њата ќе биде продолжување на досе-
гашниот курс на релациите меѓу Брисел 
и Вашингтон. 

Сепак, во стратешкиот план свое 
место како "пациент" има и Европа. На 
нејзината територија сè уште постојат 
спорни региони кои чекаат период на 
демократско трансформирање, па от-
тука и таму ќе се применат средства 
кои ќе значат транзиција на состојбите 
на Косово, во Србија, Молдавија, во Бело-
русија, вклучувањето на Турција во ЕУ, 
што е најболен проблем за европското 
проширување и сл. Иако во дел од овие 
земји постои демократски напредок, 
сепак тие сè уште се соочени со пост-
комунистичката ерозија на општествата 
(митото, корупцијата, организираниот 
криминал). Ќе се вложува во без бед-
носта на Косово, а со тоа и за доброто 
на целиот Балкан, ќе се чува цело ви-
тоста на Грузија, на која денес й се за ка-
нува опасност од референдуми за са-
моопределување на некои области во 
неа, ќе се продолжи со помагање на 
прозападниот дипломатски курс на Ук-

БАЛКАНОТ И НАТАМУ 
НЕРЕШЕНА ЕНИГМА

                               
Наредниот пет го дишен 

план на аме риканската 
дипло ма тија секако свој 
ак цент става и на раз војот 
на состојбите на Балканот. 
Главен при оритет ќе биде 
Косово и нормализацијата 
на општественото жи ве-
ење таму, преку ин вес ти-
ции, развој и ин сти ту цио-
нални реформи. Секако, 
тоа е невоз можо да се сп ро-
веде без соодветна раз вој-
на помош за земјите од оп-
кружувањето - Србија, Ма-
кедонија, Босна и Хер це-
говина и Црна Гора. Целта која се сака да се постигне е "убла жување 
на ефектите од прелевањето на косовскиот исход на нивна те ри-
торија". 



ЕУ - ГЛАВЕН СТРАТЕШКИ ЕУ - ГЛАВЕН СТРАТЕШКИ 
ПАРТНЕР ЗА НАМЕТНУВАЊЕ ПАРТНЕР ЗА НАМЕТНУВАЊЕ 
НА ЗАПАДНИТЕ ВРЕДНОСТИНА ЗАПАДНИТЕ ВРЕДНОСТИ
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раина, кој денес е засенет од про рус-
ките сили на Јанукович и низа други 
проблеми. Секако, најголем дострел за 
западните де мокра тии ќе биде собору-
вањето на автократ скиот режим во Бе-
ло русија, кој денес силно е приврзан 
кон Кр емљ. Минск е послед ниот ко му-
нистички бастион во Европа, кој треба 
да се урне. За тоа се согла суваат и ев-
ропските земји и САД.

ЗА АМЕРИКАНСКО - 
РУСКИТЕ ОДНОСИ

Специфично место во агендата на 
Стејт департментот заземаат односите 

со Русија. Во тој дел Ва-
шинг тон е бла гонаклонет 
кон градењето партнер-
ски и сојузнички, а не 
ривалски односи со Мо с-
ква. Борбата против те-
роризмот и сто пирањето 
на развојот на нуклеарно оружје се 
меѓу приори тет ните точки за заедничка 
соработка. САД се загрижени за сè 
поголемата цен трализација на моќта во 
Кремљ, при тисокот врз не вла дините 
орга низации и медиумите, како и зго-
лемената улога на руската Влада во 
економските сфе ри. Вашингтон ќе се 
обиде, покрај не утрализирањето на 
овие, за него на водни девијации, исто-
времено да се фокусира и врз сто пира-
њето на про дажбата на руско оружје на 
Иран, Си рија и на Венецуела, земји кои 
й за да ваат проблеми на меѓународната 
заед ница. Политиката на Русија кон 
сосед ните земји, исто така, претставува 
пре дизвик на кој САД ќе стават значаен 
акцент. Поддршката на Москва на се-
паратистичките пројави во Грузија и во 
Молдавија се целосно неприфатливи за 
американската дипломатија. Сепак, раз-
врската и на тие спорни области ќе 
зависи од крајниот исход за статусот на 
Косово, кој би можел да се рефлектира 
и на други места. Како и да е, САД по-
сакуваат Русија да прерасне во отворен, 
демократски и стабилен геополитички 

партнер, барем ако се има предвид пет-
годишниот стратешки план на Стејт 
департментот. Но, во истиот план стои и 
дека Вашингтон остро ќе й  возврати на 
Москва доколку не се придржува до 
демократските начела кои ги заговара 
западната хемисфера. 

Во де неш-
ните светски 
околности се 
препо зна ва-
ат само ин-
тереси. Секој 
документ кој 
ќе произлезе 

со на знаката де мо кратски и ли-
берален е подведен повторно на 
нечии интереси. Вој ните во Ирак и 
во Авганистан се водат за интереси, 
и независноста на Косово прет ста-
вува нечиј ин терес... Оправду ва-
њата дека голе мите сили се вклу-
чени во спо мна тите проекти за да 
ги одбранат демократските инте-
реси и чове ко вите права се вто-
ростепени и не толку битни колку 
интересите. Сè друго е фарса и за-
мижување пред вистината и ре ал-
носта. 


