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Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

Неодамна имаше сериозна најава на 
Вашингтон за брза воена акција против Иран, 
во која за три дена 1.200 авиони би ја 
уништиле армијата на исламско-
фундаменталистичкиот режим на Мулите, кој 
не се откажува од нуклеарната програма. 
Неколку дена потоа вистински молк, како да 
се заборави дека тоа воопшто било речено!

Седум години по нападите на Ал каида од 
11 септември 2001 година, 
антитерористичката коалиција во светот 
наместо целосно да го уништи најголемото 
зло на човештвото, се соочува со пораст на 
акциите и на влијанието на разни 
екстремистички групи и организации, кои 
настанаа под влијание на исламската 
револуција на ајатолахот Хомеини или на 
Осама бин Ладен.

Ш Т О  Е  С О  Р Е Ш Е Н И Ј А Т А  З А  Н А     Ј Ж Е Ш К И Т Е  П Р О Б Л Е М ИШ Т О  Е  С О  Р Е Ш Е Н И Ј А Т А  З А  Н А   

НОВО ЅВЕЦК  АЊЕ СО ОРУЖЈЕТО НОВО ЅВЕЦК 
Во период кога привршува и вто-

риот мандат на американскиот 
претседател Џорџ Буш, тој се соо-

чува со решавањето на голем број проб-
леми во светската политика, кои нас-
танаа токму поради изразениот аме ри-
кански интервензионизам од времето 
на распаѓањето на Советскиот Сојуз. 
Глобалниот ангажман на надворешната 
политика бележеше низа воени интер-
венции на Блискиот Исток, како војната 
во Заливот против ирачкиот диктатор 
Садам Хусеин во 1991 година, а потоа и 
со слични такви интервенции против 
Југославија, Авганистан и Ирак, кои на-
спроти прокламираните ставови не ги 
донесоа и очекуваните резултати кои 
требаше да значат не само уривање на 
апсолутистичките режими во овие зем-
ји, туку и инсталација на демократијата 
и мирен развој на нивните народи. Ме-
ѓутоа, најновите настани во овие криз-
ни региони ја демантираат амери кан-
ската надворешна политика, која се соо-
чува со пораст на тероризмот, кој по-
степено се пренесува и врз Европа, за 
што сведочи и најновата акција на гер-
манската полиција со откриената група 
исламски тројца терористи на Ал каида, 
кои на годишнината од нападот на 11 
септември 2001 година, планирале из-
ве дување голема акција.

Но, да почнеме од Косово, за нас 
најзначајниот проблем кој може да има 
сериозни последици по нашата без бед-
ност и иднина.

Откако американската администра-
ција се соочи со руските закани за ко-
ристење на правото на вето во Советот 
за безбедност на ООН, каде требаше да 
биде прифатен планот на корумпи ра-
ниот фински дипломат Марти Ахтисари 
за условна независност на покраината 
и откако формираната Контакт група на 
Вранк Визнер, Волфганг Ишингер и Алек-
сандар Храдченко нема јасна ситуација 
во поглед на директните преговори 
меѓу Белград и Приштина, таа повторно 
ја лансираше заканата за еднострано 
прогласување независност, кое би било 
признато од страна на Вашингтон. Како 
одговор на тоа, српскиот премиер Вои-
слав Коштуница побара од Обединетите 
нации да се осуди таквата американска 
политика кон Србија и уривањето на 
нејзиниот територијален интегритет. Ме-
ѓутоа, застанувањето на САД зад аспи-
рациите на Албанците во регионот соз-
даде и друг проблем, а тоа е неедин-
ството во земјите-членки на Европската 

унија, на кои им беше наметната одго-
ворноста за идната судбина на Косово. 
Во оваа смисла, угледниот "Фајненшел 
тајмс" смета дека за Косово се приб ли-
жува критичниот момент. Сфаќањето 
дека кој и да е погрешен потег на Ко-
сово може да предизвика земјотрес и 
во некое друго подрачје го оневоз мо-
жува постигнувањето напредок во ре-
шавањето на ова прашање макар и за 
милиметар! Весникот смета дека САД, 
Русија, па и членовите на ЕУ веќе се 
поделени по ова прашање, што допол-
нително ја отежнува целата ситуација. 
Дали ваквата поддршка на САД ќе биде 
искористена за нови акции за дестаби-
лизација на состојбите во регионот на 
Западен Балкан, кои можеби почнаа и 
со најновата акција кај Ваксинце, за која 
се смета дека има цел да го оневозможи 
напредокот на Република Македонија 
во поглед на добивањето покана за да 
се добие членство во НАТО пактот, е 
посебно прашање. За такво нешто имаше 
предупредувања и по бегството на 7 
осуденици за дела тероризам од косов-
скиот затвор "Дубрава".

КАКО НЕУСПЕХ   НА ЕДНА ПОЛИТИКА!КАКО НЕУСПЕХ 

КОЛКУ ЏОРЏ БУШ КОЛКУ ЏОРЏ БУШ 
ГО ЗАГУБИ ВЛИЈАНИЕТО?ГО ЗАГУБИ ВЛИЈАНИЕТО?



41  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 689 / 14.9.2007
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НОВО ЅВЕЦК  АЊЕ СО ОРУЖЈЕТО АЊЕ СО ОРУЖЈЕТО 

ангажирање во оваа земја. Британскиот 
премиер Гордон Браун вели дека не 
станува збор за бегство од Ирак, туку за 
планирана и за најавувана акција и 
дека околу 5.500 британски војници ќе 
останат во базата кај аеро дромот во 
Басра подготвени за било каква акција. 
Но, од САД пристигнуваат предупре ду-
вања за создавање опасен безбедносен 
вакуум на југот од Ирак, кој може да го 
загрози виталниот пат на снабдување 
на американската војска од Кувајт.

АВГАНИСТАН И 
АКТИВНОСТА НА 

ТАЛЕБАНЦИТЕ
Иако во јавноста повремено доаѓаат 

контролирани и строго дозирани вести 
за успесите на коалиционите (интер вен-
ционистичките) сили во Авганистан, кои 
имаа цел уривање на опасниот фун да-
менталистички режим на движењето 
на Талебанците, оваа земја во кои има и 
дел од македонските воени ефек тиви, 
сè уште се наоѓа во ситуација која во-
општо не се разликува од онаа во Ирак. 

Освен од САД и од Велика Бри танија, во 
оваа земја дејствуваат и тру пи од зем-
јите-членки на НАТО пактот, но таму и 
понатаму остануваат недос тапни пла-
нин  ските превои, во кои се прет пос-
тавува дека и натаму се крие озло гла-
сениот Осама бин Ладен, кој де новиве 
упати нова порака до САД со која ги 
повикува Американците да го прифатат 
исламот како религија. Треба да се каже 
дека се работи за нова ви деоснимка на 
Осама бин Ладен, емиту вана по ок том-
ври 2004 година и која секако има врс-
ка со годишнината од преземените на-
пади на Ал каида врз светскиот тргов-
ски центар во Њујорк и зградата на 
Пентагон на 11 септември 2001 година. 
Во неа нема повик за из ведување нови 
антиамерикански ак ции, што се смета 
како особено индикативно.

Од друга страна, американскиот прет-
седател Џорџ Буш на Азиско-паци фич-
киот самит за економска соработка по-
бара да се зајакне антитерористичката 
коалиција со преземање акции на воен 

план, но и на планот на ширење на де-
мократските идеали, кои ќе предиз ви-
каат вистинска плима во борбата про-
тив екстремизмот во светот. Во оваа 
смисла, тој ги повика Русија и Кина да 
ја прошират демократијата во своите 
др жави и да им дозволат повеќе сло-
бода на граѓаните. За волја на вистината, 
и едната и другата светска сила сè повеќе 
стануваат трн во очите на американ-
ската администрација. Кина со својот 
невиден економски развој, кој достиг-
нува до 12 проценти годишно, со што 
остварува огромен суфицит во надво-
решната трговија кој достигнува и по-
веќе од 100 милијарди долари годишно, 
а Руската федерација под раководство 
на Владимир Путин постепено се на-
метна како незаобиколив фактор во ме-
ѓународните односи. Дали можеби и 
неодамнешната закана на Вашингтон 
дека мошне брзо ќе биде преземен 
ефикасен напад против воените цели 
на Иран со употреба на повеќе од 1.200 
авиони имаше цел да ја сврти ситуа-
цијата во светската политика, во која 
благодарение на катастрофалната поли-
тика на Џорџ Буш САД бележат огромна 
стагнација.

КАКО НЕУСПЕХ   НА ЕДНА ПОЛИТИКА! НА ЕДНА ПОЛИТИКА!

ИРАК ВО ХАОТИЧНА 
И БЕЗИЗЛЕЗНА 

СИТУАЦИЈА
Американската воена интервенција 

во Ирак, која бележи низа неуспеси во 
инсталацијата на демократијата, пред 
сè, поради контраакцијата на разните 
терористички групи на чело со Ал каи-
да, кои оваа земја ја претворија во бо-
иште на кое се проверуваат силите на 
милитантниот исламски фундамента ли-
зам против вредностите на христи јан-
ската цивилизација. Земјата се наоѓа во 
тотален хаос, таму загинаа повеќе од 
3.700 американски војници и многу 
противници на Џорџ Буш ситуацијата ја 
споредуваат со Виетнам. Истите тие ана-
литичари сметаа дека воената интер-
вен ција против Садам Хусеин била греш-
ка, односно дека немала оправдување 
ниту, пак, го докажала постоењето на 
ирачко оружје за масовно уништување. 
Во оваа смисла Буш вели: За разлика од 

Виетнам, доколку се повлечеме од Ирак 
пред да биде завршена работата, овој 
непријател би нè следел и би нè на-
паднал и дома. Заради безбедноста на 
САД ние тој непријател мораме да го 
нападнеме во странство, за да не се соо-
чиме со него во Америка! Меѓутоа, екс-
пертот за тероризам од Дубаи, Мустафа 
Алани, е шокиран од споредбите на Буш 
на американското присуство во Јапо-
нија со она во Ирак. Тој вели: Буш на 
својот народ не му рече дека во Ирак 
токму американската инвазија беше при-
чина за порастот на тероризмот. ЦИА, 
со целата своја моќ, не успеа да докаже 
дека во времето на Садам Хусеин по-
стоела каква и да е врска меѓу Ирак, Ал 
каида и тероризмот. Пораката на Буш 
дека 11 септември може да се повтори - 
игра со емоциите на американската 
јавност...

Во меѓувреме, дојде и до повлеку ва-
ње на дел од британските воени сили 
од јужните делови на Ирак, што се сме та 
за резултат на првите несогла сувања 
во оценките на Лондон и на Вашингтон 
по прашањата за ната мош ното воено 

О С А М А  Б И Н  Л А Д Е Н :  О С А М А  Б И Н  Л А Д Е Н :  
С А Д  Д А  ГО  П Р И ФАТАТ  С А Д  Д А  ГО  П Р И ФАТАТ  
И С Л А М О Т !И С Л А М О Т !


