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Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

И покрај заканите за личната 
безбедност, сепак рускиот 
претседател Владимир Путин 
по повеќе години прв пат го 
посети Иран, каде жестоко се 
спротивстави на 
американските планови за 
воен напад врз оваа земја, 
поради нејзината нуклеарна 
програма.

Американскиот претседател 
Џорџ Буш смета дека доколку 
не се запре иранската 
нуклеарна програма и Техеран 
произведе атомска бомба, 
може да дојде до трета светска 
војна и негативно ја оцени 
посетата на Владимир Путин на 
Иран.

Турскиот Меџлис го 
прифатил предлогот на 
Владата на Реџеп Таип Ердоган 
за спроведување воена 
интервенција во северната 
ирачка провинција Курдистан, 
каде дејствуваат 
терористичките групи на 
Курдската комунистичка 
партија (ПКК), кои извршуваат 
и акции на турска територија и 
покрај повикот на Вашингтон 
за воздржаност.

Американскиот Конгрес 
изгласа резолуција со која се 
осудува масовниот геноцид на 
Ерменците во 1917 година, 
извршен од страна на 
тогашната Отоманска 
империја, кога беа 
ликвидирани околу 1.700.000 
лица од христијанска религија, 
што според извесни високи 
кругови во САД може да ги 
влоши пријателските односи со 
Турција, која беше и останува 
голем американски сојузник на 
Блискиот Исток.
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На Блискиот Исток повторно се зго -

лемува затегнатоста на состој бите 
кои се обременети со на станите 

во Ирак каде продолжуваат ја ловите на-
пори на интервенционис тич ките сили 
за сузбивање на секојднев ните само уби с-
твени терористички на пади, како и по-
ради одбивањето на Иран да ја запре 
нуклеарната програма и покрај строгите 
санкции на ООН и долготрајната закана 
на САД за воена интервенција против 
оваа земја, во која владее исламистички 
режим на наслед ниците на ајатолахот 
Хомеини. Целата ситуација уште повеќе 
се искомплицира откако и покрај добие-
ните предупре дувања од безбеднос ните 
служби за можен атентат врз рус киот 
претседател Владимир Путин, тој сепак 
ја посети оваа земја прв пат по времето 
на вла деењето на Сталин. Из јавувајќи 
дека сепак ќе оди во Иран, бидејќи ако 
се плашел од вакви најави никогаш не би 
требало да излегува од дома, Путин во-
општо не ја омекна спро тивставеноста 
на Москва кон намерата на Запад за до-
несување нови, построги санкции кон 
Иран, насочени кон запи рање на него-
вата нуклеарна програма. Предизвикан 
од оваа посета американ скиот претсе-
дател Џорџ Буш изјави дека доколку Иран 
успее да произведе атом ска бом ба тоа 
може да доведе до трета светска војна, 
бидејќи се знаат и обви нувањата дека 
режимот на мулите ги снабдувал со 
оружје терористите кои се борат во Ирак 
против интервенцио нис тичките сили и 
оние од нововоспоста ве ниот по редок во 
земјата по собо ру ва ње то на диктаторот 
Садам Хусеин. Во слу чајот очигледно се 
работи за прегреани страс ти, кои од друга 
страна покажуваат дека во овој дел од 
светот, кој е богат со наф та, е во тек ак-
цијата на супер силите за поделба на ин-
тересни сфери и воспос тавување своја 
доминација.

Според мислењето на познатиот екс-
перт за состојбите на Блискиот Исток и во 
Русија, Флинт Леверет, по завр шу ва њето 
на Студената војна и по распа ѓа њето на 
Советскиот сојуз, Иран станал многу ва-
жен партнер за Русија во по глед на ис-
ламските прашања, регио нален баланс 
на силите во Централна Азија, како и за 
економските односи и за енергијата. Овој 
тренд се зајакнува со актуелната посета 
на Владимир Пу тин и тоа го покажува 
фак тот дека тоа е прва посета на еден 
руски лидер откако Сталин присуству-
ваше на тројниот са мит со Рузвелт и 
Черчил кон крајот на Втората светска 
војна. Од своја страна, пак, професорот 
на "Велесли" колеџот по руска еконо ми-
ја, Маршал Голдман, смета дека Путин 
сака да игра поголема ролја во меѓу на-
родната дипломатија. Путин има речено 
дека како Русин е загрижен за иранската 
нуклеарна про грама, пред сè, поради фак-
тот дека Иран се наоѓа многу поблиску 
до Русија от колку до САД и до Европа, 
односно до Израел. Најверојатно Путин 
сфатил дека ќе добие големи позитивни 
поени пред светот доколку успее на не-
каков начин да ги убеди иранските влас-
ти да ја на сочат нуклеарната програма 
кон миро љубиви цели. Токму тоа е и при-
чината зошто Путин ургираше Иран да ги 
ис прати нуклеарните материјали во Ру-
сија за испитување, а во исто време тој 
сака да ја зачува позицијата на Москва како 
снабдувач на Иран со нуклеарна опрема.

Леверет смета дека во Вашингтон 
има многу луѓе кои сакаат воена акција 
против Иран иако според неговото ми-
слење таа не би била корисна со оглед 
на многуте проблеми кои САД ги имаат во 
Ирак и таа акција би предизвикала уште 
поголеми критики кон админис траци ја-
та на Џорџ Буш, особено пред амери кан-
ските претседателски избори во ноем-
ври идната година.
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дава можност за приграбување на дел од 
ирачката тери торија, бидејќи во шта бо-
вите на вое ни те стратези сè уште ег зи-
стираат сце на рија за поделба на Ирак на 
три дела: Курди на северот, Сунити во 
централ ниот и Шиити во јужниот дел на 
Ирак, што би значело и дефинитивно ре-
ша вање на долготрајните конфронтации 
во оваа земја, чии  народи преживееја 
големи страдања за време на режимот 
на Садам Хусеин, кој водеше без ус-
пешна деветгодишна војна со Иран од 
1979-1989 година за време на ајатолахот 
Хомеини, а потоа беше цел на две вое ни 
американски интервенции во т.н. За лив-
ска војна, кога Садам Хусеин на влезе во 
Кувајт во 1991 година и оваа последната 
во 2003 година, која имаше цел конечно 
симнување на Садам Ху сеин од политич-
ката сцена, што според зборовите на 
Ален Гринспен - екс ди ректорот на аме-
риканските резерви - "мирисало на 

тите против секуларниот карактер на 
државата, аманет од основачот на мо-
дерна Турција - Мустафа Кемал Паша 
Ата турк, во американскиот Конгрес беше 
донесена Резолуција со која масовните 
колежи на Ерменците во текот на Пр вата 
светска војна од страна на тогаш ната 
Отоманска империја беа означени како 
геноцид. Ова беше направено и покрај 
противењето на американскиот прет-
седател Буш, кој апелираше на доб рите 
пријателски и сојузнички односи со 
Турција, која има многу важна стра тешка 
позиција на Блискиот Исток, со оглед на 
мнозинството на Демократ ската партија 
и во Конгресот и во Се натот. Се работи 
за познатите погроми во Ерменија, за 
кои некои оценуваат дека настрадале 
дури 1.700.000 лица, кои биле маса кри-
рани од тогашниот османлиски аскер и 
поради фактот дека Ерменците биле 
хрис тијани. Во секој случај, оваа не слав-
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ТУРЦИЈА И КУРДИТЕ
Во ова време на прегреана атмо сфе-

ра дојде и одлуката на турскиот Пар ла-
мент - Меџлисот за одобрување вое на 
интервенција на турската армија про тив 
терористите на Курдската кому нис тичка 
партија - ПКК кои имаат свои бази во 
северниот дел на Ирак, кој се на ре кува 
Курдистан и кои вршат напади на воени 
и на други објекти кои се наоѓаат на тур-
ска територија, во кои се убиваат десе-
тици турски војници. Турскиот пре миер 
Реџеп Таип Ердоган, кој всушност пред-
ложи донесувања ваква одлука, ис такна 
дека тоа не значи дека таа нема веднаш 
да биде извршена, но дека Тур ција мора 
да биде подготвена на одговори на курд-
ските напади. Се чини дека на овој начин 
турските власти на стојуваат да создадат 
и тампон-зона во северните делови на 
Ирак, исто како што Израел своевремено 
имаше созда дено таква зона во Јужен 
Либан, кога се бореше против ислам-
ските Муџахедини на шеикот Насралах, 
односно на при падниците на Хезболах. 
Од друга стра на, пак, постојат стра ву-
вања дека на ва ков начин Турција соз-

нафта". Американскиот претседател Џорџ 
Буш веднаш се спро тивстави на најновите 
планови на тур ската армија за интер вен-
ција во Кур дис тан, со истакнување на 
други опции за реша ва ње на конфликтот 
со ПКК, доде ка ирач киот претседател 
Џелал Тале бани, кој и самиот е Курд по 
потекло, ги повика и Турција и Курдите 
на воздр жаност. Да спомнеме дека се-
верниот дел од Ирак, исто така, е те-
риторија богата со нафте ни извори, па 
можеби и тука треба да се бара мотивот 
за тур ската воена опе ра ција.

КОНГРЕСОТ НА САД   
И ЕРМЕНЦИТЕ

Некако истовремено со бурните нас-
тани во Турција, каде летово имаше вон-
редни парламентарни избори на кои 
победи исламистичката Партија на прав-
дата и развојот на чие чело се наоѓа 
Реџеп Таип Ердоган, која не можеше да 
обезбеди потребно мнозинство за да го 
протурка својот човек Абдула Ѓул на 
функцијата претседател на Републиката, 
а со тоа и заканите на турската армија 
дека ќе го спречи налетот на исламис-

на епопеја за време на рас па ѓа њето на 
Отоманската империја, инаку има големо 
влијание врз севкупните односи меѓу 
Тур ција и Ерменија, па во минатото Ер-
менците  извршиле бројни атентати врз 
турски амбасадори во светот, како што 
беше и убиството на турскиот амба са-
дор во Белград, во осмата деценија од 
мина тиот век.

Сè тоа бројни аналитичари го ставаат 
во функција на екстремните соочувања 
меѓу муслиманите и христијаните во 
минатото, кои имаат влијание и врз се-
вкупните актуелни настани во овој ре-
гион, каде исламистичките фундамен-
талисти од Хомеини наваму, а особено 
по појавата на Ал каида, се борат про тив 
вредностите на западната христи јанска 
цивилизација и Израел, во што сè уште 
не се изградени оценки дали всушност и 
Турција може да падне под влијание на 
исламски предоминантните политичари. 
Да се надеваме дека тур ски от премиер 
Ердоган ќе ги одржи ве тувањата за зачу-
вување на секуларниот карактер на Тур-
ција, доколку се надева на инаку скром-
ните можности неговата земја еден ден 
да стане полноправна членка на ЕУ, што 
беше и неостварен сон на Ататурк!


