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Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

П У Т И Н  Н Е  П Р Е С ТА Н У В А  С О  С В О     И Т Е  И З Н Е Н А Д У В А Њ АП У Т И Н  Н Е  П Р Е С ТА Н У В А  С О  С В О  

Исклучителната и ретко успешна по-
литичка личност, каква што пр ет-
ставува актуелниот руски прет-

седател Владимир Путин, кој својата вр-
тоглава политичка кариера ја почна со 
го лемото искуство стекнато како рези-
дент на КГБ во поранешна Источна Гер-
манија и успеа една голема распадната 
империја да ја врати на сопствени нозе, 
не престанува да ги изненадува свет ски-
те аналитичари со неговите неоче ку ва-
ни потези, кои подоцна се покажаа ка ко 
сосема оправдани и соодветни на ак-
туелните состојби во Руската феде ра ци ја.

По неостварувањето на мислењата 
на  западните аналитичари дека Вла ди-
мир Путин по изминувањето на два ман-
дата во Кремљ ќе оди на промена на рус-
киот Устав за да може и трет пат да се 
кан дидира на најмоќната функција, по 
неодамнешната изјава дека нема да 
учествува во претседателската трка, тој 

Со именувањето на Виктор 
Зубков како кандидат за нов 
премиер на руската Влада, 
Владимир Путин повлече уште 
еден изненадувачки и 
неочекуван потег во пресрет 
на парламентарните избори во 
декември и на 
претседателските во март 
идната година на кои треба да 
се најде неговиот наследник 
на престижната функција.

Никој не може да потврди 
дека досегашниот шеф на 
Федералната служба за 
финансиска контрола, Виктор 
Зубков, кој своевремено 
работел во иста канцеларија 
со моќниот Владимир Путин, 
ќе биде само преодно решение 
во предизборието или дека ќе 
биде и нов руски претседател.  

Со новата вакуумска руска 
бомба или најголемата 
конвенционална бомба во 
светот, која два пати е 
поголема од соодветната 
американска бомба, Русија 
уште еднаш ја покажа 
супремацијата на воената 
технологија во време кога САД 
ја лансираа иницијативата за 
поставување стратегиски 
антиракетен штит во Полска и 
во Чешка.

сосема неочекувано како кандидат за 
нов руски премиер го предложи по мал-
ку познатиот Виктор Зубков, кој во та-
мошната номенклатура на политичката 
распределба на моќта, сепак се наоѓаше 
на функција која му овозможи да рас-
полага со информации за судбината на 
рускиот капитал, кој се наоѓа во стран-
ство или се инвестира во земјата, што се 
чини дека било многу одговорна функ-
ција во време кога Русија се обидуваше 
да врати голем дел од капиталот кој ле-
гално или нелегално беше извлечен од 
земјата во времето на Борис Елцин.

Ова особено се однесува и на мили-
јардерот Борис Березовски, кој како зет 
на ќерката на Борис Елцин, за време на 
неговото владеење успеа да собере "ог-
ромно" богатство и по акцијата за от кри-
вање на организираниот криминал по 
промената на кормилото на власта да 
побегне во Лондон и оттаму да ја почне 
борбата за соборување на Владимир Пу-
тин, кој во меѓувреме успеа да стави зад 
решетки голем број руски тајкуни и оли-
гарси и да ја врати државната контрола 
врз најголемата нафтена компанија 
"ЈУКОС". 

УЛОГАТА НА ЛИЧНОСТА 
ВО ИСТОРИЈАТА НА 

ПОЛИТИЧКИТЕ НАСТАНИ
Рускиот претседател Владимир Путин 

несомнено ќе влезе во редот на ги ган-
тите на руската политика кој со својата 

упорна работа и потпирајќи се на своите 
поранешни соработници од советската 
тајна служба КГБ  успеа не само да ги со п-
ре процесите на распаѓањето на не ко-
гашната комунистичка империја, кои де-
лумно беа поттикнувани и од западните 
земји, особено во јужните делови од др-
жавата, кои беа богати со нафта, да ги 
задржи односите со некогашните дело-
ви на земјата како Украина и Белорусија, 
да ги запре процесите на распаѓање на 
руската економија и со користење на 
постојниот тренд на пораст на цената на 
нафтата и природниот гас на светскиот 
пазар да ги врати странските долгови и 
да забележи позитивен економски раст, 
што се сметаше како вистинско чудо.  Со 
ваквите резултати Путин несомнено ги 
менува досегашните сфаќања и кри те-
риуми за улогата на личноста во креи-
рањето на светската политика, а особено 
во корист и на својот народ и соп стве-
ната татковина.

Во оваа смисла, при објавувањето на 
одлуката за именување на новиот кан-
дидат за руски премиер, Владимир Пу-
тин истакна дека во изминативе години 
бруто националниот производ на Русија 
забележал значителен развој, дошло до 
намалување на инфлацијата, како и до 
зголемување на приходите на граѓаните. 
Од друга страна, пак, треба да се каже 
дека рускиот капитал почна голем поход 
во освојувањето на западните пазари, 
особено во купувањето недвижности, а 
одделни руски тајкуни од младата гарда, 
како што е милијардерот Роман Абра-
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соодветен начин со поставување ракети 
на источната граница кон Европа и дека 
цел на тие ракети ќе бидат главните гра-
дови во земјите-членки на НАТО и Ев-
ропската унија! 

МОСКВА И КРИЗНИТЕ 
ЖАРИШТА ВО СВЕТОТ
Соодветно на растечката моќ на Рус-

ката федерација на воен план дојде и до 
ревизија на досегашниот партнерски 
однос на земјите од Запад, кои сè повеќе 
стануваат зависни од увозот на руска 
наф та и природен гас. Така, на меѓу на-
родната конференција во Минхен рус-
киот претседател Владимир Путин прв 
пат директно ги обвини САД за нивната 
интервенционистичка политика во све-
тот, која и покрај изведените воени опе-
рации не придонесува за враќање на 
мирот. Таквиот директен напад на Путин 
некои аналитичари веќе го означија ка-
ко почеток на нова студена војна меѓу 
двете супер сили, која засега се одразува 
и во сè поголемото влијание на надво-
решната политика на Кремљ во бара ње-
то решенија за актуелните кризни жа-
ришта во светот, како што е, на пример, 
и прашањето за идниот статус на Косово, 
нуклеарната програма на Иран и на Се-
верна Кореја, состојбите во Ирак, во Ав-
ганистан, во кои се зглавени големи вое-
ни ефективи на западните сојузници и 
на НАТО пактот. Руската дипломатија ве-
ќе истакна дека ги анализирала сите про-
блеми кои настанале по Втората светска 
војна и особено своето однесување во 
поглед на Корејската војна, Резолуцијата 
на Советот за безбедност на ООН за 
формирање на државата Израел и други 
проблеми и дека врз основа на тие ис-
куства тие нема да ги следат западните 
партнери во донесувањето значајни од-
луки. Ова особено се однесува на отфр-
лањето на планот на финскиот дипломат 
Марти Ахтисари за решавање на пра-
шањето со Косово, кој беше оневоз мо-
жен со заканата за употреба на правото 

на вето на Русија, поради очигледното 
негирање на постигнатите меѓународни 
договори во рамките на ОБСЕ за не про-
менливост на границите, како и мож-
носта преседанот со давањето неза вис-
ност на Косово да послужи како домино 
ефект и при третирањето на низа такви 
актуелни прашања во Европа, но и на 
југот на Руската федерација.

Во оваа смисла, Москва е и против во-
ведувањето поцврсти санкции за Иран, 
кој и натаму оди со проширувањето на 
своите капацитети за производство на 
нуклеарен материјал, кој им треба за 
производство на електрична енергија 
или за изработка на нуклеарна бомба, 
како што тврди западната алијанса. 

Со еден збор, руската надворешна по-
литика веќе ги врати своите изгубени 
позиции во времето на распаѓањето на 
комунистичкиот Советски Сојуз и посте-
пено станува рамноправен партнер во 
меѓународните односи. Се надеваме ќе 
биде контратежа на досегашната прак-
тика на западната алијанса за лесно по-
сегнување по воената интервенција, ко-
ја иако применета на повеќе кризни под-
рачја не ги даде потребните резултати. 
Ова се однесува за состојбите во Ирак и 
во Авганистан, во кои се заглавени го-
леми ефективи на САД и на останатите 
земји од НАТО пактот, без изгед да на-
прават нешто повеќе во нивната паци-
фикација и воведување граѓански модел 
на управување. Всушност, во тој поглед 
и сама Москва има големо негативно ис-
куство со нејзината десетгодишна оди-
сеја во Авганистан, каде го монтираше 
комунистичкиот режим на Наџибулах, 
кој се распадна под налетот на та мош-
ните Муџахедини, кои со помош на ра-
кетите СТИНГЕР лесно ги соборуваа рус-
ките воени авиони. Подоцна, борците 
про тив советската инвазија во Авга нис-
тан станаа жестоки борци против за-
падната христијанска цивилизација, која 
ја предводи токму Осама бин Ладен, кој 
подоцна успеа да се наметне како водач 
на злогласната терористичка органи за-
ција Ал каида.

мович, кој е попознат како сопственик 
на англиската фудбалска екипа "Челзи", е 
карактеристичен претставник на тој 
тренд.

РУСИЈА ПОВТОРНО 
СУПЕР СИЛА!

За разлика од времето на владеењето 
на Борис Елцин, кога западните воени 
стратези се потсмеваа на катастро фал-
ната ситуација во која се најде руското 
оружје, па дури си играа и подбишега со 
можноста од неконтролирано паѓање на 
руските стационарни сателити од типот 
Космос, кои неконтролирано кружеа во 
орбитата околу земјата, во времето на 
Владимир Путин дојде до рапидна об-
нова на руската вселенска програма и 
брза соработка со САД во лансирањето 
на вселенската станица, за што беа ко-
ристени руски ракети, а подоцна со ус-
пешното производство на ново ракетно 
оружје, како што беа ракетите ТОПОЉ, 
руската воена технологија повторно се 
најде на исто ниво во трката во воору-
жувањето. Доказ за тоа е и промоцијата 
на новата руска вакуумска бомба, која ја 
нарекуваат "татко на сите бомби", со ра-
зорна моќ на атомска бомба, која притоа 
не предизвикува никаква радијација на 
земјиштето. Всушност, таа го вшмукува 
кислород на определена височина и по-
тоа го запалува, при што се ослободува 
температура од повеќе од 3.000 степени 
Целзиусови. Ова не е некоја новина за 
воените стратези, бидејќи вакви бомби 
веќе биле користени уште во 1999 го ди-
на кога САД во Авганистан се бореа про-
тив режимот на Талибанците и Муџа хе-
дините на Ал каида, а руските генерали 
сакаа да ги употребат во борбата со 
исламско-фундаменталистичките бун-
тов ници во Чеченија. Останува фактот 
дека оваа најнова руска бомба е речиси 
два пати поефикасна од соодветната 
аме риканска бомба, што има големо пси-
холошко влијание и врз севкупниот нат-
превар во вооружувањето на свет ските 
супер сили. Во оваа смисла, на ини ци-
јативата на американскиот претседател 
Џорџ Буш за поставување американски 
антиракетен штит на територијата на 
Полска и на Чешка за заштита од ракети 
кои евентуално би биле истрелани кон 
западните држави од страна на Иран, 
Северна Кореја и други земји, кои се сме-
таат како апсолутистички режими или 
поддржувачи на тероризмот, Владимир 
Путин се закани дека Русија ќе го откаже 
договорот за намалување на конвен цио-
налното оружје, дека ќе одговори на 

Apel za pomo{ za liceto Goran Stankov, potrebni 
se donacii za izveduvawe operativen zafat-
transplantacija na bubreg vo stranska klinika, za 
{to se neophodni 50.000 evra.
Odobreni telefonski broevi za donacii od 100 
denari se: 070-143-144 i 075-143-075
ili direktno na `iro-smetka za denarski donacii 
otvorena vo Alfa Banka AD Skopje:
Broj na `iro-smetka: 280-0000099969-83
Povikuvawe na broj: 1000031177


