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Претседателите на две-
те најголеми сили разго ва-
раа токму за овие нај гор ли-
ви прашања кои ги ма чат и 
двајцата, а воедно и цел 
свет. Средбата ја почнаа и 
ја завршија со една курто-
азна и "искрена" порака дека 
и покрај големите несо гла-
сувања, единствено што за-
еднички гледаат во идни на-
та е - мирот.
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рајот на дваесеттиот век 
го одбележаа низа ра ди-
кални промени кои сè уште 

го трасираат патот за нова квалитетна 
содржина и облик на ме ѓународната 
сцена, кој е во насока на развојот на 
меѓународните односи. Од носно со тоа 
почна една нова ера, ос лободена од 
стравот на теророт, по силна во стре-
межот кон правичност и посигурна во 
насоченоста кон мирот. Меѓутоа, на-
спро ти оптимистичките оче кувања дека 
процесот на некогашната конфрон та-
ција ќе доведе до кон струк тивна со ра-
ботка и која требаше да биде фаза на 
наводното зближување меѓу двете сили, 
не се случи. Денес светот повторно се 
соочува со бројни пре диз вици кои про-
излегуваат од сложеноста на односите 
меѓу овие два субјекта. Поставувањето 
на ракетниот систем и недефинираниот 
статус на Косово, кри зата во Ирак и 
најважниот сегмент - влијанието и кон-
тролата на Кавкаскиот нафтен басен, 
дефинитивно повторно ќе ја исцрта 
линијата на кофронтација меѓу старите 
ривали. Тука би ја издвоил политиката 
на САД, чија единствена цел е соз да-
вање поредок кој би бил во функција 
на остварување на нејзините глобални 
интереси за доминантна по зиција во 
светот, како и политиката на Русија 
која ќе се обиде да влезе на голема 
врата и да й покаже на меѓу на родната 
заедница дека повторно на стапува 
како глобална сила. Кај Русите сè уште е 
присутна носталгијата за из губената 
империја, чувството на изо лација и нив-
ната маргинализација на политичката 
сцена. Како проблем се јавува и гео-
графското ширење на НАТО кон гра-
ниците со Русија, со што се по јавува и 
една противречност од аспект на тоа 
дека Алијансата се јавува како извозник 
на стабилност и промотор на процесот 
на демократизација на пора нешните со-
цијалистички земји. Всуш ност, со тоа 
Русија се става во една це лосна изо-
лација, а се овозможува соз давање на 
униполарност и целосна доминација 
од страна на САД. Поради тоа и Русија, 
во насока на соработката со Алијансата, 
на ова чувствително пра шање бара да 
биде условно заштитена од осцила ции-
те на актуелната по ли тичка ситуација, 
особено ако се од не сува на поканата за 
членство во НАТО, на некои од земјите 

Во однос на прашањето за ан ти ра-
кетниот штит, состојбата е во слична 
"пат" ситуација. Но, овој пат после ди-
ците можат да се урнат врз целиот 
европски континент, и ако до неодамна 
констатиравме дека стариот биполарен 
свет претставува минато, логиката на-
ведува дека студената војна повторно  
може да биде сурова реалност. Тука 
повторно е евидентна европската не-
функционалност и неединственост кога 
дозволува  Американците своето рас-
кусурување со Русите да го прават 
ток му на европско тло. Играта која се 
игра околу поставувањето на анти-
ракетниот систем се одвива на самиот 
раб на бездната, а доколку се падне - 
враќање нема. 

Се одржа и средба на највисоко ниво 
меѓу претседателите на двете најго ле-
ми сили. Разговараа токму за овие нај-
горливи прашања кои ги мачат и двај-
цата, а воедно и цел свет. Средбата ја 
почнаа и ја завршија со една куртоазна 
и "искрена" порака дека и покрај го ле-
мите несогласувања, единствено што 
заеднички гледаат во иднината е - ми-
рот. Со други зборови и двете страни 
останаа закопани во нивните ставови 
(рововски), иако беа дадени многу пред-
лози како можни решенија. Токму по-
ради овој неуспех, како што претходно 
посочив за статусот на Косово, по сле-
диците ќе ги сносат помалите држави. 
Една од тие колатерални жртви ќе би-
деме и ние. Веќе е сосема извесно дека 
поради ветото кое Русија би го ставила 
во Советот за безбедност, слободно ќе 
може да се премине на т.н. план Б, кој 
нас ќе нè стави во многу незавидна по-
зиција. До каде ќе води целата работа 
едноставно не се знае, но едно е си гур-
но последиците ќе бидат кобни. 

Ќе завршам со нашиот еден и един-
ствен протежер во сите насоки на ин-
тегрирање, без оглед дали станува збор 
европски или за евроатлантски, а тоа 
се САД. Без оглед колку нивните еко-
номски инвестиции во однос на дру-
гите се минорни и колку нивното при-
јателство е вистинско или лажно,  нив-
ната најголема инвестиција ќе биде ако 
успеат да нè извлечат од оваа дупка 
наре чена Балкан и да нè протуркаат во 
една од двете институции. Бидејќи ако 
чекаме на нашите западни пријатели, 
ќе се из начекаме! 

на руската за ед ни ца. Доколку на ова 
се гледа од еден друг агол, дека Али-
јансата ќе го одложи приемот на нови 
членки поради реком понирањето на 
содржината и зачу ву ва њето на фи зио-
номијата, компро ми сот меѓу двете сили 
дефинитивно е про пад нат.


