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Пишува: Драги ИВАНОВСКИ
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Наместо решавање на проблемите 
со инсталирањето нови одбран-
бени системи во Полска и во Чеш-

ка, косовскиот проблем, меѓународниот 
тероризам и иранската нуклеарна про-

"Од пред повеќе векови 
Балканот и Источна Европа ја 
добија репутацијата на региони 
кои распалуваат големи 
европски војни и го внесоа во 
европската историја поимот 
геноцид и масовен глад", 
оценува Брус Џексон, директор 
на американскиот Проект за 
демократиите во транзиција. 
Затоа секое одложување на 
кандидатурите за членство 
во НАТО на Македонија, 
Хрватска и Албанија, 
негативно ќе се одрази на 
регионалната стабилност, 
објаснува Џексон, кој е познат 
промотор на македонските 
желби за вклучување во 
евроатлантските интеграции.

Дали крајно 
спротивставените позиции 
меѓу Западот и Русија околу 
судбината на Косово ќе 
резултираат и со засега 
непотврдени информации за 
намерата Москва да инсталира 
антиракетни одбранбени 
системи на границата на 
Србија кон БиХ и на границите 
на Република Српска кон 
Хрватска, како одговор на 
намерата на САД за изградба 
на ракетна база во Полска и 
радарска станица во Чешка, 
како одбрана од евентуални 
ирански ракетни напади кон 
територијата на ЕУ?

На таков начин големите 
сили и фактички ги 
демантираат нивните 
досега познати дефиниции 
за Балканот како буре 
со барут и генератор на 
воените пресметки во 
Европа и за "воинствените 
балкански племиња, кои 
лесно посегнуваат по 
оружјето" во бројните 
меѓусебни конфронтации и 
нетрпеливости, кои потоа 
преминуваат во долготрајни 
економски кризи како онаа 
по крвавиот расплет на 

распаѓањето на ју-
федерацијата.

грама, НАТО и Русија продолжуваат со 
трката во вооружувањето, што пов тор-
но нè внесува во нов период на сту-
дената војна, за што сведочат и сè по-
честите пресретнувања на руските ст-
ратегиски бомбардери, кои повторно 
го контролираат воздушниот простор 
во Медитеранот, Северното Море и во 
Пацификот, со што се зголемува за тег-
натоста во светски рамки. Оваа најнова 
затегнатост на релациите Исток-Запад 
влијае и врз одлагањето на конечното 
симнување на ореолот на Балканот ка-
ко традиционално кризно жариште, за 
што изгледа најмалку се виновни ту-

бидејќи тие ниту се потврдени ниту, 
пак, се демантирани од едната или од 
другата страна, познавајќи ја тактиката 
на разузнавачките служби за испраќање 
на пробни балони кон спротивната ст-
рана, со цел да се испита нејзината ре-
акција, слободно може да се оцени де-
ка станува збор за неповолна ситуа ци-
ја, која може да води кон нови по делби 
на Балканот, што би значело про дол-
жување на кризата, која почна по рас-
паѓањето на комунизмот во деве де сет-
тите години од минатиот век.

Во оваа смисла, неодамна рускиот 
ми нистер за надворешни работи, Сер-
геј Лавров, истакна дека било очи глед-
но оти САД имаат планови за дисло ка-
ција или селење на сопствените сис-
теми за антиракетна одбрана во многу 
земји од светот. Лавров оценува дека се 
работи за стотици, дури и за илјадници 
американски пресретнувачки ракети, 
кои се поставуваат во различни делови 
на глобусот, вклучувајќи ја и Европа. 
Така, по објавувањето на намерите на 
американскиот претседател Џорџ Буш 
за изградба на антиракетен штит во 
Полска и во Чешка, руската авијација ги 
обнови патролирањата на своите ст ра-
тегиски бомбаредери по водите на Па-
цификот, а подоцна и во Северното Мо-
ре и на Медитеранот, што беше напуш-
тено во периодот на детантот и до го-
ворите за редукција на конвенцио нал-
ното оружје меѓу двете страни.

Рускиот министер Лавров во ана-
лизата на односите на овој план меѓу 
двете супер сили, оценил дека досега 
потенцијалите на американската воз-
душна одбрана биле стационирани на 
територијата на Аљаска, Калифорнија и 
во североисточна Азија. Тој додал дека 

КОЈ ГО ПОТП  АЛУВАКОЈ ГО ПОТП  
БАЛКАНСКОТО БУРЕ      СО БАРУТ?БАЛКАНСКОТО БУРЕ   
кашните политички гарнитури.

Во оваа смисла, низ одделни регио-
нални медиуми сè повеќе се шпекулира 
или се информира за наводната намера 
на Москва да ја искористи цврстата 
пријателска позиција со Белград, која е 
изградена низ поддршката за отфрлање 
на едностраното прогласување на не-
зависноста на Косово, за инсталирање 
на руски ракетни системи на тери то-
ријата на Србија и на Република Српска, 
кои би биле одговор на плановите на 
американската администрација за из-
градба на ракетна база во Полска и 
радарска станица во Чешка, со цел 
спречување на евентуални напади на 
ирански ракети, што Москва го отфрла 
и смета дека се работи за нова мерка за 
приближување на западното оружје 
кон нејзините граници. Всушност, иако 
Русија се смета како партнер во НАТО и 
присуствува на седниците на Али јан-
сата, таа повеќе пати ја манифестираше 
својата загриженост поради зачле ну-
вањето во овој пакт на поранешните 
комунистички земји од Источна Европа, 
кои се наоѓаат на нејзините граници. 
Меѓутоа, во таквата глобална кон фрон-
тација обично страдаат малите нации, 
кои стануваат плен на вечната битка на 
големите сили за доминација и оства-
рување на сопствените интересни сфе-
ри на влијание.

СТУДЕНАТА ВОЈНА НА 
ДЕЛО

Без оглед на тоа дали ваквите ин-
формации имаат и реална подлога во 
севкупното одмерување на силите меѓу 
САД и Русија во овој дел од светот, 
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нафтоводот Бургас-Александрополис и 
нуклеарната централа во Белене трајно 
е обезбедно присуството на Русија во 
југоисточна Европа. Затоа и инфор ма-
циите за наводното инсталирање на 
руските ракетни потенцијали на тери-
торијата на Балканот може да се смета 
како реален одговор на Москва во 
поглед на американскиот антиракетен 
штит во Полска и во Чешка, но прашање 
е дали со тоа ќе се постигне некаква 
рамнотежа во вооружувањето или сè 
тоа ќе има негативно влијание и врз на-
тамошните состојби на Балканот, осо-
бено во поглед на едностраното про-
гласување на независноста на Косово, 
кое би било признато од САД и од по-
веќе членки на ЕУ, но кое ќе остане како 
преседан во меѓународната политика, 
бидејќи тоа не е засновано врз одлука 
на Советот за безбедност на ООН. Со 
еден збор, Балканот и натаму останува 
буре со барут и "bond of konstation" на 
големите сили, врз што всушност нај-
малку, или воопшто имаат некаков удел 
и  "балканските воинствени племиња".

Москва била длабоко загрижена пора-
ди американската стратегиска инфра-
структура, која се приближувала кон 
руските граници. Не се работи за по-
ставување на десеттина американски 
пресретнувачки ракети во Полска и во 
Чешка, смета Лавров, истакнувајќи дека 
проблемот е многу посериозен и при 
тоа се прашува дали некој верува дека 
Русија мирно ќе гледа како САД ги зго-
лемуваат своите стратегиски потен ци-
јали близу руските граници?

Од своја страна, пак, на последната 
седница на Државниот совет рускиот 
претседател Владимир Путин, според 
пи шувањето на "Правда", ја дал след-
ната изјава: 

"Денес во светот секојдневно се од-

вива нова трка во вооружувањето и 
отсуството на компромисен став на 
НАТО околу ова прашање ја турка Ру-
сија кон донесување соодветни одлуки 
за својата национална безбедност".

Инаку, паралелно со водењето пре-
говори околу користењето на руските 
радарски станици во Азербејџан и Ар-
мавир во Краснодарската област, кои 
му беа понудени на Вашингтон како ал-
тернатива за изградбата на антиракет-
ниот штит во Полска и во Чешка, од рус-
кото Министерство за одбрана обви-
нуваат дека Пентагон  има намера да ин-
сталира делови од својата антиракетна 
одбрана кај јужните соседи на Русија, 
како што е, на пример, поставувањето 
на радарски станици во регионот на 
Кав каз. Се работело за мобилен радар-
ски систем кој се користел за откривање 
помали објекти во воздухот и за по-
прецизно насочување на амери кан ски-
те пресретнувачки ракети.

УКАЖУВАЊА НА 
МИНХЕНСКАТА 

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ

На неодамна одржаниот безбед но-
сен Самит во Минхен на кој се говореше 
за глобалните проблеми во Авганистан, 
Ирак и други кризни жаришта, гово ре-
ше и рускиот министер за одбрана Сер-
геј Иванов, а особено за таканаречениот 
"домино ефект" кој изјави дека доколку 
Европската унија и Западот ја признаат 
независноста на Косово, тогаш истото 
ќе мора да го направат и со призна-
вањето на Турската Република Северен 
Кипар, повторувајќи уште еднаш дека 
таквиот преседан со Косово сериозно 
го нарушува принципот на почитување 
на меѓународното право. Во оваа смис-
ла, лондонскиот весник "Гардијан" сме-
та дека Владимир Путин бил во право 
кога вели дека тој не го почнал нај-
новото воено одмерување, туку дека на 
него само реагира, бидејќи според 
руските гледишта обрачот на НАТО сè 
повеќе се затегнувал околу Русија. Пу-
тин е во право и кога вели дека дип-
ломатските конфликти "мирисаат на 
нафта и на гас", заклучува "Гардијан". 
Инаку, во случајот со наводното по ста-
вување руски антиракетни системи по-
крај реката Дрина, која поминува на 
границата на Србија со БиХ и на те ри-
торијата на Република Српска на гра-

ницата кон Хрватска, која е потен ци-
јален нов член на Алијансата, очигледно 
може да се доведе со претходната кон-
статација дека сè тоа мириса на нафта и 
на гас. Особено откако неодамна во 
Москва, во присуство на највисокото 
раководство на Србија, на чело со пр-
етседателот Борис Тадиќ и на рускиот 
претседател Владимир Путин, беа пот-
пишани договорите за купување на 
Наф тената индустрија на Србија и за 
изградба на нафтовод и резервоар за 
гас, кои заедно со руско-бугарската 
економска соработка во поглед на 


