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СЕ ВРАТИВМЕ! СЕ ВРАТИВМЕ! 
ДА СЕ ДОГОВОРИМЕДА СЕ ДОГОВОРИМЕ??

д зборови на дело. Тоа е 
она што Русија го направи 
одговарајќи на упадот на 
грузиските сили во Абха-
зија и во Осетија. Многу 
пати досега ги слушавме 

руските официјални претставници како 
упатуваат предупредувања, како се за-
кануваа дека ќе преземат нешто доколку 
западните земји не престанат со својата 
недвосмислена намера да се добли жу-
ваат сè повеќе и повеќе до нивните гра-
ници.

Некои коментираат дека Грузијците ја 
погодија "ранетата мечка" на многу не-
згодно место и дека неминовно беше да 
следи возвратен удар. Со ова се согла-
сувам, но би додал дека "ранетата мечка" 
веќе не е толку "загрижувачки ранета". 
Брзиот одговор, експресното напре дува-
ње, медиумското покривање на целата 
операција, дипломатскиот успех и коор-
динираност, а секако многу е битно да се 
спомне и минималната вознемиреност, 
се само дел од показателите дека "меч-
ката" полека но сигурно застанува на 
нозе.

варување во светски рамки, за САД, а 
и за сите нас кои избираме да немаме 
избор и да му се покориме на по-
силниот, доведе до сериозна стаг-
нација. Почетниот бум, кој беше пот-
тикнат од еуфоријата и од чувството 
на победа на западниот свет врз по-
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Власта расипува, апсо-
лутната власт, апсолутно 
расипува.

За економскиот напредок на Русија 
непотребно е да се говори, за нивната 
воена моќ и потенцијал, исто така, но 
она што е забележително во нивната ре-
акција и во целата оваа експресна војна 
се нивните манири, кои прв пат по долги 
години личат на манири на една супер 
сила. Одолевањето на сите притисоци, 
однапред подготвениот одговор на сите 
прашања и забелешки, игнорирањето 
на апелите за прекин на огнот, се само 
дел од нив.

Всушност, сè ова веќе е видено. Го ви-
довме во примерот со Косово, го ви-
довме во Ирак, во Авганистан... Но, овој 
пат главниот актер е друг.

Во контекст на глобалната политика 
оваа најава за враќање на сцената на 
Русија за мене е позитивна промена. Из-
минативе 18 години во кои во гло бални 
рамки владееше САД и постоеше моно-
пол врз светската сила, се покажаа како 
нестабилни, непросперитетни, конфликт-
ни и со нескриена тенденција за уни фи-
кација на целиот светски поредок. Не-
достатокот на конкуренција и натпре-

ранешниот источен блок, полека но си-
гурно спласнува и сè поголем е бројот 
на жителите на донеодамна побед нич-
киот запад, кои сега се соочуваат со 
вистината, која одамна ја кажа Актон: 
Власта расипува, апсолутната власт, ап-
солутно расипува.

По многу параметри монополарниот 
светски поредок се покажа како полош 
и понеуспешен од биполарниот, кој 
пред него постоеше. Веројатно нај-
важниот параметар и критериум за 
успешноста на еден поредок е човекот 
кој во него живее. Монополарниот 
систем со себе донесе огромен број 
човечки жртви. Не успеа да се справи 
со глобалните проблеми, како што се, 
гладот, уништувањето на природата, 
сиромаштијата, големата експанзија на 
смртоносните болести, како СИДА и 
канцер... Напротив, бројот на човечки 
жртви, на гладните, на сиромашните, на 
болните постојано се зголемува. Меди-
умски обработените обиди да се при-
каже некаква си непостоечка борба и 
обид за промена на сите овие состојби 
е залудна. Сè поголем е бројот на оние 
кои лицемерноста и дволичноста на 

главните протагонисти ја согледуваат 
и й се спротивставуваат.

Токму таа дволичност и лице мер-
ност сега им се враќа како бумеранг. 
За секоја забелешка која ја упатија на 
руска адреса, следуваше едноставно 
потсетување на иста таква ситуација 
во која тие реагирале исто како што 
сега реагира Русија.

Меѓутоа, и покрај целата таа аро-
гантност и хипокритичност, не смее 

да се заборави нешто многу важно, а 
тоа е неспорната итрина и проми сле-
ност која САД ја демонстрираат години 
и години наназад. Без разлика дали 
според нашите критериуми и вред нос-
ти нивните постапки се оправдани или 
не, фактот дека тие успеваат да го до-
бијат тоа што го сакаат, а сите ние ос-
тануваме замолкнати и искористени, 
едноставно постои.

Дали сега на сцената се појавува 
некој кој може да им парира? Доколку 

е тоа така, тие сигурно ќе изнајдат 
решение и ќе успеат да го извлечат 
максимумот за себе. Вистинската 

слика ќе ја дознаеме наскоро, ќе ја 
дознаеме оној момент во кој на дневен 
ред ќе дојде прашањето за Иран и за 
новонастанатите околности на Блис ки-
от Исток. Нека ни е среќно.


