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КОМЕНТАР

ФАШИЗАМ ВО УМОТ НА 
СКАНДИНАВСКИТЕ МИРОТВОРЦИ

Западните чиновници 
почнуваат да истрчуваат со 

пробни балони, кои треба да 
ги тестираат Белград и 

неговите растурени власти. 
Прво, пониските ешалони во 

Вашингтон, потоа новиот 
шеф на УНМИК, Рикер, па на 

крај и посредникот Ахтисари 
се обидуваат да го фрлат 

српскиот блок на колена и да 
ја сфатат реалноста пред која 

се наоѓаат - дека Косово 
повеќе нема да биде нивно. 

Пресвртница во целиот 
случај е последната изјава на 
искусниот Финец - Ахтисари, 

кој одговорноста за целата 
косовско-српска драма ја 

префрли не кај политичките 
поединци од Белград, туку 

кај српскиот народ. Буквално 
рече: "Српскиот народ е 

виновен за Косово". 
Повторно се разбудија 

националните страсти кај 
Србите, повторно 

виновникот го лоцираа кај 
антисрпскиот Запад, кој цели 

15 години им ги краде 
сништата од иднината.

Косовскиот лонец зоврива, косов-
скиот јазол се затега. Го навестија 
септември како месец кој ќе би-

де почеток на расплетот. А, ништо не е 
променето, ниту кај Белград, ниту кај 
Приштина, ниту кај претставниците на 
т.н. меѓународна заедница. Некој ќе по-
сегне по натурено решение. Кој од 
Запад ќе се обиде тоа да го стори? Ре-
чиси сите се дистанцираат од преју ди-

цирање на некакво решение, стра ву-
вајќи од реакциите на двете страни во 
спорот. Но, сепак поочигледна е прис-
трасноста во корист на Косоварите. 
Западните чиновници почнуваат да 
ис  трчуваат со пробни балони, кои тре-
ба да ги тестираат Белград и неговите 
растурени власти. Прво, пониските 
ешалони во Вашингтон, потоа новиот 
шеф на УНМИК, Рикер, па на крај и 

посредникот Ахтисари се 
обидуваат да го фрлат срп-
скиот блок на колена и да ја 
сфатат реалноста пред која 
се наоѓаат - дека Ко сово по-

веќе нема да биде нивно. Пресвртница 
во целиот случај е последната изјава 
на искусниот Фи нец - Ахтисари, кој од-
говорноста за целата косовско-српска 
драма ја пре фрли не кај политичките 
поединци од Белград, туку кај срп ски-
от народ. Бук вално рече: "Српскиот 
народ е вино вен за Косово". Повторно 
се разбудија националните страсти кај 
Србите, пов торно виновникот го ло-
цираа кај ан тисрпскиот Запад, кој це-
ли 15 години им ги краде сништата од 
иднината. Најпрво виновник беа Ми-
ло шевиќ и неговата свита која го оп-
кружуваше, а сега вината се префрла 
врз целиот српски народ, бидејќи 
свое времено во милионски тираж ги 
поддржуваше неговите "големо срп ски" 
чекори. 

"Ете го вистинското лице на Запа-
дот. Нè жигосаа сите, немајќи ар гу мен ти 
за независноста на нашата лулка", ќе 
дофрли Коштуница. 

Ниту еден народ во историјата на 
човештвото не е анатемисан за по-
литиката на властите во одреден пе-
риод од нивното владеење. Хрватите 
како народ не беа осудени за пери-
одот на Втората светска војна, кога 
беа ликвидирани половина милион 
Срби, Евреи и Роми во Јасеновац, 
ниту Американците како нација беа 
обвинети за ужасите кои беа нап ра-

вени пред триесеттина години во 
Виетнам или оние кои денес се прават 
во Ирак, Авганистан, во Абу Граиб. 
Србија и Србите го доживеаја тоа. 
Дали со право или не ќе покаже ис-
торијата, но големите моќници и ло-
калните нарко шефови од косовското 
подземје ги надуваа работите за да ја 
подготват епизодата во која фаво ри-
тите треба по секоја цена да победат.

И ГЕРМАНЦИТЕ ГО 
ПОДДРЖУВАА ХИТЛЕР!

Србија веќе шест години не живее 
со политиката на Милошевиќ и секое 
накалемување на одредени нешта од 
минатото само ја дозагрева ситуа ци-
јата во период кога треба да се мисли 
со ладни глави. Западот вети дека по 
соборувањето на Милошевиќ вратите 
на Србија ќе бидат отворени за се-
каде. Или можеби тогаш не веруваше 
дека еден ден тој ќе биде соборен. 
Денес реториката е сосема поинаква 
од онаа од минатото. Денес Србија 
трпи притисоци не помали од оние 
кои ги имаше во златното време на 
"слобистите". Поради тоа, јакне пози-
цијата на националистичките струк-
тури во државата, пред сè, на ради-
калите. Со својата изјава за вина на 
целиот српски народ Ахтисари само 
ги осоколи уште повеќе приврза ни ци-
те на Шешељ и оние неопределените, 
кои сега очигледно ќе им се приклучат. 
Ахтисари отиде предалеку. Дали и тој 
влезе во групата на подмитени запад-
ни политички претставници на Косо-
во, па тресе вакви "зелени", сега може 
само да се нагаѓа. Оваа позиција во-
општо не е просрпска или антиал-
банска. Напротив, сосема е реална да 
се постави во таков контекст без ог-
лед за која нација станува збор. Србија 
го плати цехот во 1999 година со бом-
бардирањето на НАТО, кога беше раз-
урната цивилната инфраструктура и 
со загубите на невини човечки живо-
ти. Денес да се зборува за колективна 
одговорност на еден народ за зло де-
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Адолф Хитлер на демократски на-
чин дојде на власт во Берлин. Го из-
бираше германскиот народ. Ја поведе 
германската држава во војна против 
целиот свет, а по тоа во пропаст. Гер ма-
нија изгуби 40 отсто од својата тери то-
рија по Втората светска војна, герман-
скиот народ беше протеран од сите зем-
ји кои ги населуваше (Војво дина, Сла-
вонија, Чешка, Полска, Русија...). Но, ни-
кој во изминатите 60 години не се обиде 
да рече дека германскиот народ е ви-
новен за страдањата на целото светско 
човештво. Напротив, Германците беа 
пот   тикнати да расчистат со сопственото 
ми нато и да продолжат напред заедно 
со ос танатите мирољубиви нации. Гер-
манците беа казнети затоа што тие трг-

наа во поход надвор од своите граници. Во случајот со Србија е со-
сема обратно, таа водеше војна внатре во рамките на своите гра-
ници. Српските закони на Косово навистина не беа добри, но валкан 
беше и бунтот на Косоварите.

СКИНАТАТА "ЗЕЛЕНА" ОБВИНИ НАРОД, А ВИНОВНИ СЕ ПОЕДИНЦИ! 

лата на тесна група луѓе, прво е на-
ивно и аматерски, и второ шови нис-
тички. Истиот Запад, кој се обидува да 
ги заштити жртвите од цел еден на-
род, ја крши Резолуцијата 1244 на Со-
ветот за безбедност на ООН, бидејќи 
таа воопшто не функционира во об-
ликот кој е зацртан во неа од пред 
седум години. Да се постави праша-
њето во обратна насока. Кој сноси 
одговорност за протерувањето на не-
албанското население од Косово по 
1999 година? Ако косовските власти 
се дистанцираат од одговорноста, ако 
меѓународната заедница се ставила 
во улога на заштита на Србите, Ромите 
и на другите неалбанци, тогаш кој е 
одговорен? Нападите и убиствата ги 
вршеа Косоварите како одмазднички 
акции врз своите соседи. Значи ли тоа 
дека вината ја сносат Албанците како 
народ од Косово? Логиката на Ахти-
сари го наведува токму таквиот зак-
лучок, дека Косоварите како народ се 
виновни за масакрите и за геноцидот 
врз Србите последниве неколку го-
дини. Очигледно Западот влезе во 
сопствената стапица, од која тешко се 
извлекуваат нозете. Кој е одговорен 
за денешните убиства на цивили во 
Либан - Евреите како народ? Доколку 
се обиде тоа да го каже некој од моќ-
ниот Запад или некој од Европа, Ехуд 
Олмерт веднаш ќе побараше смена на 
функцијата и јавно ќе ја обезвреднеше 
неговата вештина да биде политичар. 
Србите биле виновни затоа што цели 

десет години го поддржувале Мило-
ше виќ во неговите визии, тие го из-
брале на избори, се согласувале со не-
говите балкански патешествија. Еве 
една компарација. 

Голема грешка се размислувањата 
дека идеологијата на еден човек е 
вина на цел еден народ. Тоа не само 
што е смешно, туку е и жално. Тоа е 
вечен жиг, врежан на грбот на еден 
народ, кој засекогаш ќе биде удиран 
по тилот кога на некој ќе му затреба. 
Дека Косово е изгубено за Србија е 
повеќе од јасно, но честа на Западот 
треба до крај да биде чесна. Валкано 
играат одредени индивидуи поста ве-
ни на клучни позиции за одредување 
на статусот на протекторатот. Ахти са-
ри не е од вчера. Ги познава Србите 
цели петнаесет години. Беше главниот 
играч, кој леташе од Брисел во Бел-
град, од Белград во Москва, во Ва-
шингтон во 1999 година. Истресу ва-
њето на вакви изјави е недозволиво. 
Не застанаа сите Срби рамо до рамо 
со Милошевиќ за време на војните 
низ Југославија. Белград се тресеше 
од демонстрациите на Ѓинѓиќ и на 
Драшковиќ. И тие се Срби. И тие ли се 
виновни, како што сака Ахтисари да ја 
прикаже вината на целиот српски на-
род. Не сакам овие ставови да про-
звучат просрпски. Истото би го напи-
шал доколку некој го кажеше тоа за 
Американците, Хрватите или Албан-
ците. Случајно сега во прашање се 
Србите. 

СО ШТО КОСОВО 
ЗАСЛУЖУВА ДРЖАВНОСТ?

Изјавите од типот "ќе го изгубите 
Косово како казна" се изблик на не-
моќ да најдат аргументирано соо чу-
вање на фактите. Западот нема објас-
нување со што Косово заслужува не-
зависност. Дали се исполнети обврс-
ките поставени од меѓународните ин-
ституции, каде е проектот стандарди 
па статус? Целиот Запад е заложник 
на нарко-терористичката мафија, која 
владее со косовското општество. Не 
сакам да верувам дека и поединци од 
ценетиот Запад се вклучени во так ви-
те валкани девијации, но од ден на 
ден се потврдуваат тезите на многу 
очевидци дека западните дипломати 
кои работат во Приштина ги вкрстиле 
"полугите" со косовските босови и со-
работуваат со нив. Па, и самата ана-
лиза на виенскиот весник "Стандард" 
го потврдува тоа. Не треба да се оди 
натаму. Наводно Западот се бори про-
тив натурено, наметнато решение на 
Косово и тоа секојдневно го повторува 
со апелите Белград и Приштина да дој-
дат до заедничко прифатливо реше-
ние за областа. Но, како да се про тол-
куваат ставовите на Ахтисари и на но-
виот шеф на УНМИК, Рикер. Тие веќе 
значат наметнато решение. Ќе ја каз-
нуваат Србија со одземање на Косово. 
Нема тука никакво вадење од кон текст 
на тезите на овие двајца дипломати. 
Тоа е јасно и прецизно кажано и ин-
терпретирано.  Објективно гледано, ако 
е така, тогаш треба да се казнат и Ко-
соварите за геноцидот кој го напра-
вија изминативе седум години. Отпо-
рот во Србија расте. Расте незадо вол-
ството во Република Српска. Таму се 
најавува референдум за отцепување 
од Босна. Адем Демачи најавува ново 
крвопролевање на Косово. Што значи 
сè тоа? Западот водеше и води про ма-
шена политика на Балканот. Ако по сè 
некој заговара нови отцепувања и сег-
ментирања, ако по сите реки крв не-
кој повикува на ново крвопролевање, 
тогаш Западот не сработил ништо од 
она што требаше да го сработи изми-
натава деценија. Во јавноста се тур-
каат фашистички изјави од сканди нав-
ски миротворци, кои наместо да ја 
смират балканската јавност, тие ги 
поттикнуваат радикалните струи да й  
кажат збогум на квазидемократијата, 
која некој им ја наметнува. Или може-
би некој свесно протуркува ново сце-
нарио за дестабилизација, кое би се 
вклопило во геостратешките интереси 
на големите сили?    


