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Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Воените дејства меѓу Москва и 
Тбилиси завршија за кусо време, 
но жестокоста на операцијата со 

која пристапи руската војска во ели ми-
нирањето на грузиските сили од Јуж на 
Осетија, веројатно ќе биде повод за 
долги анализи, истражувања и модел 
како да се победи противникот за толку 

Светот одамна не памети 
ваков фуриозен настап на една 
армија, како што беше случај 
со руската во Грузија. 
Копнените интервенции 
стануваа сè помалку популарни 
и практични во водењето на 
софистицираните војни, но 
Москва ги демантираше 
таквите погледи и анализи на 
воените стратези. За неполни 
48 часа руската воена армада 
ја прегази Грузија долж и 
попреку. Кога никој не се 
надеваше дека тоа ќе се случи, 
одеднаш како случаен облак се 
истури врз грузиската земја. 

Но, не ќе биде токму така. Со 
месеци наназад се 
предупредуваше дека е само 
прашање на време кога 
косовскиот случај ќе се 
преслика во кавкаскиот 
регион. Оние кои и денес 
зборуваат дека случајот со 
независноста на јужната српска 
покраина е исклучок и 
уникатен модел, треба веднаш 
да й кажат збогум на 
дипломатијата и на 
политиката, бидејќи таквите 
погледи се неиздржани и 
недоветни. 

Со дводневната 
интервенција во Грузија Русија 
се обиде да покаже кој е газда 
меѓу Црното Море и 
Каспиското Езеро. Надежите 
дека во скоро време НАТО 
може да зачекори на тие 
простори се урнаа како кула од 
карти. Европа стана свесна 
дека нема играње со двоецот 
Путин-Медведев. Малите 
мажиња од Кремљ му покажаа 
заби на западниот свет. Знаат 

дека Грузија е само 
експериментална епрувета во 
рацете на Брисел и на 
Вашингтон и дека властите во 
Тбилиси се искористени за 
испробување на пулсот до каде 
денес може да оди Русија. 

Наивноста на грузискиот 
претседател Сакашвили треба 
да биде предмет на 
психолошко истражување. 
Поголема глупост и поголема 
авантура од оваа која тој им ја 
приреди на своите Грузијци, 
досега никој лидер во светот не 
успеал да направи. 

Краткотрајната руско-
грузиска војна во Осетија ги 
промени односите меѓу силите 
во светот. Путин ја зацврсти 
својата моќ во целиот регион и 
покажа дека сè уште е човек 
број еден во Москва. Додека 
Путин во фармерки и маица им 
делеше команди на руските 
генерали во Јужна Осетија, 
претседателот Медведев беше 
само обичен портпарол, кој од 
својот кабинет ги читаше 
соопштенијата кои Путин му ги 
пишуваше од терен. 

Но, другата страна на 
медалјата можеби крие нешто 
друго. Дали можеби САД и 
Русија се договорија за еден 
ваков развој на настаните? 
Америка да ги зацврсти 
позициите на Балканот, пред 
сè, на Косово, а за возврат 
Русите да го вратат своето 
влијание во Кавказот. За некои 
можеби ова е наивно, но 
мекиот став на Буш за руската 
инвазија во Грузија дава за 
право да се размислува во таа 
насока.

кратко време. Ретко кој веруваше дека 
за десеттина години Путин ќе го врати 
приматот на неговата земја, кој дра с-
тично беше нарушен во текот на деве-
десеттите години на минатиот век. 

Сите знаеме како Елцин се мачеше 
со бунтовниците во Чеченија, како ге-
рилците на Масхадов ги поразуваа рус-
ките трупи во Грозни, убиваа руски вој-
ници и долго време ја понижуваа Русија 
пред светот. 

Денес Русија се покажува во по инак-
во светло. Таа повеќе не е предводена 
од пијаната администрација на Елцин, 
не е задолжена кај светските кредитори 
со милијарди долари за опстојување на 
нејзината економија и на стопанството. 
Под водство на Путин Руската феде ра-
ција воскрена како феникс од пепло-
саните посткомунистички структури. 
Тој факт го признаваат и најголемите 
противници на рускиот прогрес во се-
кој домен. Русија и денес трпи порази 
на дипломатски план во светот, но тоа 
знае да го компензира со поинаква ст-
ратегија, за која Западот подоцна се 
свестува дека погрешил во проценките 
на почетокот. 

Овој месец прв пат по завршувањето 
на чеченската криза се манифестира 
зајакнатата моќ на руските воени сили. 
Многумина претпоставуваа дека офи-
цијална Москва само реторички се за-
канува со преземање воени мерки, а 
дека во практиката е невозможно тоа 
да се случи. Се направи превид на неш-
тата и се потценија руските способности 
во обидот да му се спротивстави на 
Западот. По губењето на руската битка 
за Косово, НАТО и САД пресметаа дека 
Москва нема сили да ја издржи офан-
зивната западна политика. Грузија беше 
тестот кој требаше да ја потврди таа 
геостратешка проценка на Пентагон. 
Русија го покажа сосема спротивното. 
Во иднина таа е зрела на своја рака, без 
мандат на ОН, да презема воени акции 
во други држави, со цел да ги заштити 
своите планетарни интереси. Објасну-
вањата на руските дипломати дека не 
прават ништо поразлично од она што 
нивните западни колеги го правеле и го 
прават во изминативе дваесет години 
на Балканот и на Блискиот Исток внесе 
уште повеќе драма во односите на 
мултилатералниот свет.

КОЈ ЌЕ ГИ КОНТРОЛИРА 
ГРУЗИСКИТЕ ЦЕВКИ?

Во последниве десет години САД й 
испорачаа на Грузија оружје во вред-
ност од околу една милијарда долари. 
Меѓу вооружениот арсенал се најдоа: 
оклопни возила, минофрлачи и ракетни 
лансери, борбени авиони и хели коп те-
ри. За возврат грузиската власт на Ва-
шингтон требало да му обезбеди при-
стап до нафтените извори и до кори-
дорите, кои постојат на грузиска тери-
торија. Грузија е од исклучително зна-
чење за американската држава, пред 
сè, заради снабдувањето со нафта. Про-
ценките говорат дека во Кавказот има 
околу 40 милијарди барели од резер-
вите со нафта. Од голема важност е и 
тоа што низ оваа кавкаска република 
поминува огромниот нафтовод , преку 
кој суровата нафта се префрлува од 
Баку во Азербејџан до турското при-
станиште Чејхан. Овој нафтовод е из-
граден и покрај острите спротивста-
вувања на Москва, но САД со сите сили 



37  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  738 / 22.8.2008

Г Р У З И С К А ТА  А В А Н Т У Р А  Ј А  П О      Т В Р Д И  Н Е П Р И К О С Н О В Е Н О С ТА  Н А  П У Т И Н Т В Р Д И  Н Е П Р И К О С Н О В Е Н О С ТА  Н А  П У Т И Н

се изборија тој да ја здогледа светлината 
на денот. Преку него се транспортира 
еден процент од дневната светска по-
трошувачка на нафта. 

Сега оваа војна во Грузија ги измести 
од колосек западните планови во це-
лиот регион. Помислата дека нафто во-
дот вреден четири милијарди долари, 
граден со помош на американската ком-
панија "Шеврон", сега може да пад не 
под руска контрола, претставува ноќен 
кошмар за Западот. Според договорот 
со компанијата "Шеврон", во случај на 
криза грузиските власти се должни да 
го заштитат нафтоводот. Кризата се 
појави. Грузија не е во состојба да се 
заштити себеси, а не, пак, амери кан-
скиот нафтовод кој минува низ нејзи-
ната територија. 

Геополитичките стратегии и планови 
не застануваат со прекинот на огнот 
меѓу двете страни. Сигурно Русија нема 
да опстои само на позицијата за заш-
тита на слободите и на правата на Осе-
тијците во автономната република. Неј-
зината визија е подалекусежна. Таа 
сака да покаже дека е време да ги врати 
ста рите позиции, кои ги имаше во 

ВОЈНАТА ВО ГРУЗИЈА - ВОЈНАТА ВО ГРУЗИЈА - 
СТРАТЕШКИ ДОГОВОР СТРАТЕШКИ ДОГОВОР 
МЕЃУ САД И РУСИЈА!?МЕЃУ САД И РУСИЈА!?

"Наложено е Македонија под итно 
да добие покана за членство во НАТО 
и со тоа да й биде испратена порака 
на Москва. Во меѓувреме, Атина тре-
ба да биде предупредена за неј зи-
ните врски со Русија и за упорноста 
да го попречи влезот на Македонија 
во НАТО. Со испраќање на покана за 
влез на Скопје во Алијансата, НАТО 
не само што покажува дека има на-
мера со продолжувањето на експан-
зијата, туку и ќе го заштити правото 
на интегритет на малите држави. Со 
тоа Москва би требало да ја разбере 
одлучноста на Западот за замрз-
натите спорови, било во Грузија, би-
ло во Македонија, било на Косово, 
каде Русија продолжува да ги по дд-
ржува Србите, кои се против новата 
држава".

Едвард Џозеф
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ерата на Советскиот сојуз. Путин и 
Медведев ве ројатно ќе се обидат да 
искористат не колку слабости со кои во 
моментов се соочуваат западните зем-
ји, за да можат целиот стратешки про-
ект да го ис тур каат до крај. Прво, дла-
бокиот јаз меѓу земјите-членки на ЕУ; 
второ, кризите со кои се соочуваат Аме-
риканците во Ирак и во Авганистан; и 
трето, доа ѓа ње то на периодот на из бо-
ри за нов аме рикански претседател. 
Месеците кои претстојат се идеална 
шанса за враќање на руските стратешки 

позиции во Кавкаскиот басен. Са ка-
швили му подари исклучителна и не-
секојдневна можност на Путин.

СТРАТФОР ЈА ИЗДИГНА 
РУСИЈА НА ПИЕДЕСТАЛ

Бројни светски аналитички центри 
нашироко ги прават првичните ана ли-
зи, проценки и впечатоци од фуриоз-
ниот руски настап во Кавказот. Речиси 
сите се прашуваат што навистина се 

РУСИЈА МОРАШЕ ДА ОДГОВОРИ
"САД направија сериозна мешаница со тоа што за зона на својот 

национален интерес го прогласија за нив далечниот Кавказ, во кој е 
вкоренета Русија. Русија не бара територијално проширување, туку 
има само легитимни интереси во тој регион. Основите на сегашната 
војна во кавкас ки от регион лежат во одлуката на сепара тистите во 
Грузија, во 1991 го ди на да ја уки нат ав то но ми ја та на Јужна Осе тија. 
Тоа стана тем  пирана 
бом ба за терито ри-
јалниот ин те гри тет на 
Грузија, чии наредни 
ра ководства со при-
мена на сила само ја 
влошуваа состојбата. 
Она што се случи ноќ-
та на 7 август е не сфат-
ливо. Гру зиската вој-
ска со разорни ра кет-
ни фрлачи го нападна 
главниот град на Гру-
зија, Цхинвали. Русија 
мораше да одговори. 
Сега некој да ја об ви-
ни за агресија врз Грузија не само што е лицемерно, туку покажува и 
недостаток на хуманост. Раководството на Грузија тоа можеше да го 
направи само со претпоставена поддршка и охрабрување на некоја 
голема сила. Стотина американски инструктори ги обучуваа гру зис-
ките вооружени сили, кои беа опремени со современо оружје ку-
пено ширум светот. Заедно со ветувањата од НАТО дека наскоро ќе 
добијат членство, Грузијците помислија дека можат да се вовлечат 
во Јужна Осетија, бидејќи претседателот Сакашвили очекуваше бе з-
условна поддршка од Западот, а тој пак, му даде причини така да 
мисли. Решението би можело да се сведе на создавање под ре гио-
нален систем на безбедност и соработка на Кавказот, кој би ја оне-
возможил секоја провокација и секоја криза од ваков вид. Лекцијата 
од најновите случувања е дека геополитичките игри се опасни 
секаде".

Михаил Горбачов

"Може да се заборави на какви 
било разговори за грузискиот те-
риторијален интегритет, затоа што 
сега е невозможно да се убедат 
Јужна Осетија и Абхазија да се со-
гласат да бидат натерани да се 
вратат во грузиската држава... Гру-
зија претставува проект на САД, кој 
објаснува зошто тие толку се трудат 
да влијаат на јавното мнение. Сите 
ние сме како мали деца кога станува 
збор за користењето на мас ме ди у-
мите. На нивните медиуми се по-
јавуваше само една реченица: 'Ру-
сите ја нападнаа Грузија', а никаде 
не спомнаа која беше главната 
задача на Русија во Грузија". 

Сергеј Лавров

"Со стој-
ба та на 
Косово и 
онаа во 
Ј у ж  н а 
О с е   т и ј а 
не се слич-
ни и ме ѓу 
нив не 
може да 
се прават 
п а р а  л е -
ли. Ко-
совското 

прашање не е прашање меѓу Србија 
и Ал ба нија, туку на меѓународната 
заед ница, на граѓаните и на ко-
совското политичко раководство. 
Независно Косово беше најдоброто 
решение, кое позитивно влијае на 
регионот. Односите меѓу Албанија 
и Србија треба да се развиваат како 
односи меѓу две земји, кои идни-
ната ја гледаат во европските инте-
гра ции".

Сали Бериша

"ШЕФОТ" НАВИСТИНА ЗНАЕ ДОБРО ДА СЛУША"ШЕФОТ" НАВИСТИНА ЗНАЕ ДОБРО ДА СЛУША
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случи, зарем тоа беше можно да се 
направи за толку краток временски пе-
риод и сл. Јасно е дека на индиректен 
начин Русија војуваше со западните 
земји, а Грузија беше само колатерална 
штета во проектот за борбата за на-
фтените полиња и преносните системи. 
Сакајќи Москва да ја клекнат на колена, 
западните дипломатии ја вратија на 
меѓународната политичка сцена како 
победник. 

Познатиот Стратфор проценува дека 
Русија ја прекина војната со Грузија во 
вистински момент. Целите се постиг на-
ти, Грузија е фрлена на колена, а униш-

тени се и шансите за нејзин влез во 
НАТО алијансата. Геополитичкиот ин-
ститут смета дека гаранциите кои САД 
й ги давале на Грузија за заштита на 
нејзините територијални и безбедносни 
атрибути биле само обична претстава. 
Своевремено, анализира Стратфор, Ру-
сија постигна три цели. Првата е вое-
ната цел, која ја оствари на брз и лесен 
начин. На светот му е демонстрирана 
моќта на руското војување, преку це-
лосно понижување на грузиската др жа-
ва во нејзините автономни области и 
пошироко. Москва добро ги вооружа 
сепаратистичките струи во Јужна Осе-

тија и во Абхазија, што значи дека во 
иднина тие ќе можат успешно да во-
јуваат со Грузија и без руско присуство 
таму. Втората цел на руската интер вен-
ција е разбивањето на грузиската Вла-
да. Претседателот на државата, Михаил 
Сакашвили, речиси е политички мртов, 
бидејќи наивно влезе во војна со не-
колкукратно посилниот непријател. И 
третата цел која Русија ја постигна во 
своја полза е спречувањето на Грузија 
во наредниот период да стане полно-
правна членка на НАТО. Со тоа Западот 
сега немал ниту еден аргумент кој ќе 
докажел дека Тбилиси е подготвен за 
влез во Алијансата.

"Доколку Русија навистина го крши 
примирјето, а морам да признаам дека 
извештаите за почитување на при-
мирјето не се охрабрувачки, тоа може 
да донесе само подлабока изолација на 
Русија. Таа употреби несразмерна сила 
во Грузија и властите во Москва знаат 
дека тоа ќе донесе последици. Ова не е 
1968 година и инвазијата на Чехо сло-
вачка, кога Русија морала да ги нападне 
своите соседи, да ги заземе нивните 
главни градови и да ги урне нивните 
влади, а потоа да се извлекува. Вре-
мињата се променети. Грузија има де-
мократска влада на Кавказот, која е 
легитимно избрана. Тоа што Лавров ја 
нарекува Грузија - проект на САД, по-

веќе зборува за тоа што Русија мисли за своите соседи, отколку за 
американската политика".

Кондолиза Рајс

"Јужна Осетија и Абхазија по-
веќе не можат да бидат дел од Гру-
зија поради конфликтот кој го 
иницираа властите во Тбилиси. 
Западните земји водат погрешна и 
лоша политика кон Русија. Не ве-
рувам дека Русија води поли тика 
на присоединување на територии 
но, исто така, не верувам дека ќе 
има враќање на старите позиции 
пред конфликтот. Единствен па ме-
тен политички чекор на Западот е 
да почне стратешко партнерство 
со Москва".

Герхард Шредер

САКАШВИЛИ ПРЕМНОГУ БУКВАЛНО ЈА РАЗБРА САКАШВИЛИ ПРЕМНОГУ БУКВАЛНО ЈА РАЗБРА 
ПОДДРШКАТА ОД БУШПОДДРШКАТА ОД БУШ


