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Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Што за возврат ќе бара 
Москва од Србија 

доколку издејствува 
прифатливо решение за 

Косово? Воена база на 
Копаоник или во Ниш, 
нова рута за пренос на 

руски гас или нешто 
сосема друго? Постои ли 

договор меѓу Путин и 
Буш на Русија да й се 

отстапи Балканот, а за 
возврат САД да останат 

доминантни на 
Средниот Исток?

Мора да се исполни 
желбата на Москва за 

неменливост на 
границите, затоа што 

косовскиот случај може 
да стане бумеранг за 

западните дипломатски 
кругови. Балканот 
одамна е ставен во 

групата на 
неоколонијални 

подрачја, па оттука уште 
долго ќе важи правилото 

"како ќе свират, така ќе 
играме".

Се отплеткува или се заплеткува 
косовскиот јазол? Стравот кој по-
долго време владее кај меѓу народ-

ната заедница изроди непродуктивно 
решение за идниот статус на протек то-
ратот, кое наместо да ја реши енигмата, 
ја втурна во уште посложен лавиринт. 
Зголемувањето на моќта на Русија на 
геополитичката сцена, јакнењето на ра-
дикалните компоненти во Србија, сла-

беењето на косовските институции и 
лошата положба на Западот на неколку 
критични точки во светот ја изменија 
работата од корен. Брисел и Вашингтон 
се подисплашија од потегот на Путин 
Косово да го земе во свои раце, а не да 
го остави во пазувите на преговарачкиот 
тим, кој дејствува во рамките на Контакт 
групата. Западот стравува за позицијата 
на Србија на Балканот доколку би била 
под закрила на Кремљ. Почнаа да се 
вртат тезите дека во тој случај Србија би 
била "Белорусија на Балканот". И покрај 
цврстиот став на Путин во поглед на 
косовското прашање, кое оди во прилог 
на Белград, сепак тој не се обиде да до-
бие политички сојузник од типот на Лу-
ка  шенко. Ниту Коштуница, ниту Нико-
лиќ не се во агендата на поблиски при-
јатели на рускиот претседател. 

Што за возврат ќе бара Москва од 
Србија доколку издејствува прифатливо 
решение за Косово? Воена база на Ко-
паоник или во Ниш, нова рута за пренос 
на руски гас или нешто сосема друго? За 
неколку години Путин ја врати изгу бе-
ната моќ на неговата земја на светската 
сцена. Тој го надомести она што Горба-
чов и Елцин го прокоцкаа со Западот. Не 
се залепи за ниту една земја, сам го тр-
чаше маратонскиот круг и почна европ-
ските лидери да ги фрла на колена. Го 
стави Шредер в џеб, Меркел нескриено 
сака почеста соработка со Москва, а 
Шредер потенцира дека без Русија Ев-
ропа не е тоа што треба да биде. 

На "поларната мечка" й годат ваквите 
реторики. Јасно е дека денес Путин тр-
гува со Косово. Тој ќе се обиде да из вле-
че големи бенефиции од крајното ре-
шение за областа. Тој не се плаши од 
реакциите на меѓународната заедница. 
Се поставува само прашањето која му е 
крајната цел - Балканот и азискиот ре-
гион? Постои ли договор меѓу Путин и 
Буш на Русија да й се отстапи Балканот, а 
за возврат САД да останат доминантни 
на Средниот Исток? Од денешната пос-
тавеност на центрите на моќта во светот, 
ништо не е исклучено. 

КОСОВО ИЛИ ГРУЗИЈА 
- КОЕ Е ПОМАЛО ЗЛО?

Денес Србија е исправена пред голем 
предизвик. Сака да го зачува Косово со 
помош на единствениот сојузник Русија, 
а да биде партнер на Западот - член на 
ЕУ и на НАТО. Тоа е политички невоз-
можно. На две столици не се седи. На 
Белград треба да му биде јасно дека 
Русија ќе си ја наплати цената доколку 
Косово го задржи во рамките на срп-
ската држава на ваков или на онаков 
начин. Прорускиот радикален блок и 
прозападниот демократски блок ја де-
лат Србија на два дела. Таква Србија е 
растргната меѓу двете хемисфери. Бел-
град е претпазлив околу улогата на Мос-
ква на Косово. Демократите сметаат дека 

владее? Многумина аналитичари денес 
го поставуваат прашањето зошто Русија 
од тотална незаинтересираност за Бал-
канот, денес таа тема ја става на врвот 
на својата надворешна политика? Русија 
се повлече од многу геостратешки точ-
ки во светот, а сега ги става на списокот 
на своите приоритети. Авганистан и Бал-
канот се само дел од областите каде што 

Русите своевремено беа неприкос но ве-
ни, а денес практично се никој и ништо. 
Не се малку и аналитичарите кои сме-
таат дека Русија преку Косово ги чува 
своите територијални интереси во кав-
каскиот регион. Последниве неколку го-
дини руско-српските односи беа на нај-
ниско политичко-економско ниво до се-

со таквиот потег Русија само ги брани 
своите интереси во Кавказот, додека 
националистите тука гледаат шанса за 
опстојување на српската држава во пос-
тојните граници. Која опција ќе пре о-



29 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 657 / 2.2.2007

ПУТИН ТР    ГУВА СО КОСОВОГУВА СО КОСОВО

и реши да го приземји Белград. Сега се 
отвора нова етапа во односите. Дали 
ова е нов тест на рускиот претседател? 
Можеби. Тој се закани дека доколку Ко-
сово добие независност, истото ќе го 
направат Јужна Осетија, Приднестровје, 
Абхазија, кои сакаат да се отцепат и да 
се припојат кон Русија. Постојат и заго-
ворници за прогласување независност 

залност. Путин не верува дека Косово е 
посебен случај, кој не би имал рефлек-
сија на други спорни места и се заканува 
со слични акции во долниот азиски ре-
гион. 

Што се однесува до Чеченија, таа е 
одамна завршена работа. Таа е свое-
виден пример за руската надмоќност на 
тие простори. Најголемиот губитник во 
несредениот Кавказ би била Грузија, 
која Западот ја подготвува за влез во 
НАТО семејството. Ако таа се распадне 
пропаѓаат плановите на Брисел за ши-
рење кон исток. Оттука, не смее да се 
ризикува со Косово. Мора да се исполни 
желбата на Москва за неменливост на 
границите, затоа што косовскиот случај 
може да стане бумеранг за западните 
дипломатски кругови. 

ТРГОВИЈА
Периодот кој претстои ќе биде поз-

нат по многу трговски нагодувања меѓу 
Америка и Русија. Тие ќе ги делат сфе-
рите на сопствен интерес. Значи, не е 
работата во испраќањето љубов од САД 
кон косоварите, ниту љубовта на Русија 
кон Србите. Во прашање е доминацијата 
на двата големи ривала на светските 
простори. Она што Србија може да ис-
користи од целата драма е преку марио-
нетска поставеност кон Москва да се 
обиде да го зачува невозможното - Ко-
сово. Но, и за тоа треба вештина и муд-
рост, а не само слатки зборови дека 
Србите и Русите се неделливи право слав-
ни браќа. Таквите духовни вербализми 
одамна се паднати во вода, "типот" од 
Кремљ е опериран од тој верски емо-
ционален наплив. Ако Вашингтон и Мос-
ква гледаат добра зделка околу Косово, 
тогаш Приштина и Белград или ќе имаат 
способност да ги надмудрат, што е мал-
ку веројатно, или по којзнае кој пат ќе 
бидат колатерална штета во односите 
меѓу лутите ривали. Со ваквата поста-
веност на политичките елити во Косово 
и, пред сè, во Србија, по одржувањето 
на парламентарните избори не може да 
се очекува многу аналитика и шанса да 
се изиграат големите сили. Балканот 
одам на е ставен во групата на неоко ло-
нијални подрачја, па оттука уште долго 
ќе важи правилото "како ќе свират, така 
ќе играме". Своевремено, српскиот прет-
седател Борис Тадиќ за Косово збору-
ваше како за изгубена територија по-
ради владеењето на Милошевиќ, па таа 
теза ја преформулира во "борба за зачу-
вување на Косово" затоа што Ус тавот му 
налагаше како претседател да ја брани, 
за на крај да им соопшти на своите 
граѓани дека е можно Косово да замине 
од границите на Србија. Значи, веќе го 
нема духот дека Покраината може да се 
зачува. 

Арно ама, со последните изјави на 
Путин некако на Белград му се врати 
самодовербата и виде светло на крајот 
од тунелот, виде дека не е сè црно. 

га. Ставот за Косово ги зближи старите 
сојузници. Коштуница и Путин по не-
колку пати дневно телефонски почнаа 
да разменуваат мислења и да се об-
раќаат еден на друг со "ти", а не со "Вие". 
Овој потег значи пресвртница во одно-
сите, ако се има предвид одлуката на 
Путин да го бојкотира Коштуница за 
време на неговата последна посета на 

Во овој момент светските сили 
немаат веднаш применливо ре ше-
ние за Косово. Само се држат за 
фактот дека треба да биде не за-
висно, но како тоа ќе се издеј ству-
ва никој не знае. Значи, постои 
само желба за нешто, но не и кон-
кретен проект како тоа да се ос т-
вари без последици. Тоа прет ста-
вува само обид косовското пра-
шање да се тргне од дневниот 
ред на западната дипломатија, 
без грижа дали некој ќе страда 
од решението. Во последно време се отвори прашањето: како да 
се дојде до решение Србија да не биде понижена? Ако од Бел-
град се очекува да биде двигател на сите процеси во Југоисточна 
Европа, тогаш поразот на Косово само ќе ги осоколи радикалните 
струи и ете ги сеништата од минатото. Оттука, Ахтисари ве ро-
јатно ќе треба да напише два документа. Во едниот да им овоз-
можи на Албанците некаков облик на суверенитет, а во другиот 
заштита на српските интереси на Косово. По сè изгледа овие две 
работи за кои се залагаат дипломатите не можат да се вградат 
во еден документ.

"Навистина не разбирам зошто се прави 
толку голема косовизација на српската на-
ционална и државна политика. Безумна е 
упорната одбрана на одамна изгубената 
света српска земја. Косово е наша тра ге-
дија, наш срам, наше понижување. Косово 
е моќен фактор на српската, колективна 
пропаст. Дури тогаш кога Албанците ќе ги 
испотепаат сите Срби по Косово и Метохија, 
ние веројатно ќе сфатиме колку сме не-
способни да постоиме како сериозна на-
ција". (Добрица Ќосиќ)

Москва. Тоа беше казна за лошата по-
литика на Белград. Рускиот амбасадор 
во Белград континуирано беше изо ли-
ран и бојкотиран, никој не сакаше со 
него да се сретне. Тоа го разлути Путин 

на Крим и на северниот дел на Украина 
кои подоцна, исто така, би влегле во 
рамките на руските граници. Русија 
често ја истакнуваше улогата на меѓу-
народното право и неговата универ-



Многу пробни балони му се пуштија на 
Полуостровот изминатите години, па 
оттука довербата во меѓународните иг-
рачи е сведена на минимум. Додво ру-
вањето на демократските струи во Бел-
град кон Западот и истовременото за-
лагање на истиот тој Запад за неза вис-
ност на Косово, ја доведува позицијата 
на Србија во тешка состојба. Тоа е кла-
сична марионетска поставеност, паѓање 
на коленици и молење да не дојде до 
издвојување на Косово од српски рам-
ки. Западот не сака такви партнери. Или 
до крај остануваш маж или се предаваш. 
Играњето на руска карта е меч со две 
сечива. Во тој избор или добиваш сè или 
губиш сè. Тука сè ставаш на коцка. Ср-
бија еднаш се изгоре во предимен зио-
нираната доверба во Москва за време 
на НАТО бомбардирањето. Оттогаш, од-
носите не се на најдобро ниво. Един-
ствено радикалите на Шешељ загова-
раат тесна соработка со Кремљ, додека 
демократските структури се свртени 
кон Брисел. Но, постепено кога окол-
ностите покажуваат дека Западот сè 
повеќе ја понижува Србија со Косово, со 
Хаг, со Младиќ, со Република Српска и 
со низа други прашања, тогаш несвесно 
тој ја турка во прегратките на мајка Ру-

сија. Затоа можеби и рускиот прет се да-
тел сега сака да ја искористи таквата 
ситуација. Оттука, сè поверојатни се 
анализите дека Русија тргува со Западот 
околу Косово, а сè помалку тежат из-
јавите дека Путин сака да го одбрани 
територијалниот интегритет на Србија и 
универзалноста на меѓународното пра-
во. Директорот за источноевропски сту-
дии во центарот "Вудро Вилсон" во Ва-
шингтон, Марти Слецингер, смета дека 

САД повеќе не се во состојба да влијаат 
врз Русија како порано. Русија сега 
врши економска експанзија на Балканот, 
особено во Црна Гора и во Република 
Српска, со што го јакне и своето поли-
тичко присуство во регионот. Вложу ва-
њето на околу милијарда евра во срп-
скиот дел од Босна во нафтените ком-
пании доволно говори дека плановите 
на Москва на Полуостровот се повеќе 
од сериозни. 

Формирањето на новата 
срп  ска Влада нема да зависи 
од предлогот на Марти Ахти-
сари за иднината на косов ски-
от протекторат, туку од но ва-
та позиција на Воислав Кош-
туница. Ако тој не биде пре-
миер, Влада нема да има. Ра-
дикалите ќе ги чекаат новите 
избори наесен за да освојат 

апсолутно мнозинство во Собранието, што може и да се очекува 
доколку демократските сили не успеат да најдат заеднички ја-
зик за формирање нов владин кабинет. Суетата присутна во 
односите меѓу Тадиќ и Коштуница околу политичката превласт 
може да го направи залуден трудот на Путин да го одбрани 
Косово. 


