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И РАНЕТИОТ ЛАВ,И РАНЕТИОТ ЛАВ,
 Е СЕПАК ЛАВ Е СЕПАК ЛАВ

ов светски поредок. Мно-
гу често употребувана фра -
за. Некои ја поврзуваат со 
тајните масонски дви же-
ња, други ја сметаат за по-
зитивна, а трети се пла-

шат од неа. Како и да е, со овој термин се 
означува преминот од еден во друг вид 
меѓународни односи, односно од една во 
друга состојба на меѓународната сцена.

Нов светски поредок настана по Ок-
томвриската револуција, настана по осво-
јувањето на германската власт од страна 
на фашистите, настана со создавањето на 
двата спротивставени пакта по Втората 
светска војна, настана по уривањето на 
Берлинскиот ѕид, но дали настанува и сега? 
Секако доколку прашате некој од нашите 
политичари тој ќе ви каже дека новиот 
светски поредок настанал кога тие се ро-
диле, а ќе заврши заедно со нив, од при-
чина што ако не се тие не би имало по-
ента да постои било што на овој свет. Но, 
настрана нашите "стручњаци", би са кал 
да направам една кратка анализа, која 
сме там дека може да помогне при ба-
рањето одговор на ова прашање.

Како што претходно напомнав, послед-
ната промена на светскиот поредок се 
случи со распаѓањето и со колапсот кој го 
доживеа источноевропскиот блок. Тоа оз-
начи премин од биполарен во моно по-
ларен светски поредок. Во науката за ме-
ѓународните односи, кога се зборува за 
монополарниот светски поредок, се поста-
вуваат две претпоставени тенденции на 
развој. Првата е одењето кон целосна 
хармонија и интеграција, а втората е хе-
гемонизација на светот, без ограничување 
на средствата кои можат да се употребат. 
Иако многумина сметаат дека изминативе 
16-17 години живеевме во период кој 
всушност претставуваше тенденција на 
САД да наметнат свој светски поредок, 
мислам дека тоа сепак беше период на 

жед на, со еден збор, стана очајна и со-
сема природно беше да почне да работи 
на себеси. Можеби да имавме малку по-
професионално и поспособно извес ту вач-
ко новинарство, немаше да пропуштиме 
многу битни настани, кои се случуваа во 
изминатиот период и ќе знаевме за сите 
тактичко воени маневри, кои се случуваа 
на руска територија, а кои не значеа ништо 
друго освен директен и смел одговор на 
американското проширување кон Исток. 
Можеби ќе знаевме дека постоеше општа 
паника во Полска кога се дозна дека рус-
ките ракети со краток дострел од типот 
"Тоцка" се распоредени на пограничните 
региони. Исто така, незабележани поми-
наа и распределувањата на нуклеарно 
оружје во руската енклава на Балтичкото 
Море, Калињинград, што ги натера САД 
да ја кренат рачната сопирачка за голем 
број проекти и планови, кои се однесуваа 
на Европа. Да не зборувам за случаите на 
пробивање на руски авиони на американ-
скиот воздушен простор или, пак, надле-
тувањето на американскиот носач на авио-
ни "Кити Хавк", кој се наоѓа во Јапонското 
Море, при што беа објавени и фотографии 
од палубата на носачот, на која се гледаат 
паничните реакции на изненадените мор-
нари. Не мора да спомнувам за економ-
скиот дел од битката и да се повторувам 
со многу други. Неспорен факт е дека 
Русија повторно е економска суперсила. 
Но, не е само Русија, економски супер-
сили се и Германија, Јапонија, Кина и уште 
неколку други држави, кои секако тоа ќе 
станат во наредните 5 до 10 години. 

Според тоа, сметам дека времето на 
монополарниот светски поредок полека 
но сигурно завршува и дека се наѕира 
нов светски поредок. Нов светски по ре-
док кој ќе биде мултиполарен, кој ќе биде 
многу посложен и покомплексен од сите 
досега познати, а неговиот рок на траење 
нема да биде долг.

јакнење на позициите, со цел да се биде 
подготвен за новите судири. Ова го велам 
од причина што кога станува збор за го-
лемите земји, доколку заради било какви 
причини се доведат во ситуација да до-
живеат своевиден крах, само прашање на 
време е кога ќе се регенерираат и ќе се 
вра тат на здрави нозе. Секако дека постоеја 
многу обиди за директно влијание и за 
трајно дестабилизирање на Русија, преку 
разни методи на инфилтрација, но тоа е 
нешто што постојано се случувало и ќе се 
случува, но секогаш предизвикува кратко-
трајни ефекти.

Но, дали сè уште сме во монополарен 
свет? Мислам дека се наоѓаме токму во 
период на градење нов светски поредок. 
Овој период почна тивко, некаде во 1999-
2000 година, а во последно време и тоа 
како е забележливо дека повторно се по-
јавува еден отворен антагонизам во свет-
ски рамки. Почна од една едноставна при-
чина, "мајка Русија" стана гладна, стана 


