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ЗАПАДОТ САКА ДА     ГО КИДНАПИРА КОСОВО !ЗАПАДОТ САКА ДА  ?

Процесот на натамошното 
проширување на ЕУ, 

особено кон балканскиот 
регион, е одложен и во 

наредните години нема да 
продолжи. На 

проширувањето најмногу 
се противат Франција и 

дел од средоземните 
држави. Париз се противи 
на пристапувањето во ЕУ 

на Албанија, Босна и 
Херцеговина, но и на 

Србија со Косово и Санџак. 
Франција смета дека 

преку овие земји Турција 
ќе се обиде да влезе во 

Европа, што би било 
штетно. Француските 
стратези сметаат дека 

турски исламисти 
доминираат на овие 

подрачја, па се обидуваат 
преку Тирана, Приштина, 
Сараево и Нови Пазар да 

влезат во Европа. ЕУ 
најпрво ќе сака да го види 

ефектот од приемот на 
Романија и на Бугарија, па 

потоа да се одлучува за 
нов бран проширување. 

Сè повеќе има 
приврзаници на тезата 

дека влезот на Софија и на 
Букурешт во ЕУ е само 
обид на Брисел да ги 

оддалечи овие две земји 
од влијанието на Москва. 

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Изјавата на шефот на руската дип-
ломатија, Сергеј Лавров, дека Пу-
тин никогаш не кажал оти ќе ста-

ви вето во Советот за безбедност по пра-
шањето за независноста на Косово, со 
разочарување беше дочекана во Бел-

АМЕРИК АНСКО-РУСКИ ДУЕ Л ОК  

град. Се изгубија и теоретските надежи 
дека Србија ќе ја зачува сопствената 
лулка. Но, како минуваа деновите така 
Москва почна нова надворешна поли-
тика која по многу нешта личи на борба 
не само со Вашингтон, туку и со пого-
лемиот дел од светските институции - 

ЕУ, НАТО, ОБСЕ... Неприфаќањето на Ре-
золуцијата во ООН за Косово од страна 
на Русија, а веројатно и на Кина, ќе зна-
чи нов хаос на Балканот. Тогаш ќе се 
отвори процес на еднострано призна-
вање на протекторатот, ситуација која  

навистина малку е посакувана од ме-
ѓународната заедница. Но, и тоа т.н. ед-
нострано признавање на Косово нема 
да ги даде очекуваните резултати би-
дејќи се претпоставува оти само мал 
број земји би го сториле тоа. Постои ли 
начин Европа да ја расцепи Србија, а 

Со доаѓањето на демократите во двата до-
ма на американскиот Конгрес, политичките 
прилики се променија на штета на Србите и 
на Србија. Шефови на надворешно-поли тич-
ките одбори станаа Том Лантош и Џозеф 
Бајд нер, најголемите заговорници на иде-
јата за независно Косово. Нивната идеја е 
Косово што поскоро да стане целосно не-
зависна држава, а проектот ќе го туркаат 
низ Сенатот и Претставничкиот дом. Исто 
така, во САД јакне позицијата на луѓето од 

ерата на Клинтон, пред сè, на Николас Барнс. Ставот на новата 
американска постава е дека покрај работите околу Ирак, Иран, 
Авганистан и Северна Кореја, САД треба многу повеќе да се кон-
центрираат на прашањето за Косово. Со тоа би покажале дека и 
натаму се најсилниот фактор на Балканот, па оттука нивниот 
збор е последен. 

ЌЕ РАЗБУДИ ЛИ КОСОВО МНОГУ ЕВРОПСКИ ЌЕ РАЗБУДИ ЛИ КОСОВО МНОГУ ЕВРОПСКИ 
ТОЧКИ, ОДНОСНО КАКО ЌЕ СЕ ОДНЕСУВА ТОЧКИ, ОДНОСНО КАКО ЌЕ СЕ ОДНЕСУВА 
КАКО ПОЛИГОН ЗА ЕКСПЕРИМЕНТИРАЊЕ?КАКО ПОЛИГОН ЗА ЕКСПЕРИМЕНТИРАЊЕ?
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 ОЛУ ПРОТЕК ТОРАТОТ

притоа да не се расцепи себеси? Ова 
прашање само малкумина влијателни го 
зедоа како предмет на полемика. Докол-
ку тргне процесот на еднострано при-
знавање на независноста на Приштина 
од Белград, во тој случај ЕУ би се раз-
делила на два дела. Прво ќе се појават 
блокови за и против признавањето, кои 
очигледно постојат уште сега. Против-
ниците на таквите процеси ќе се држат 
на ставот дека во Европа постојат нај-

малку триесеттина територијални спо-
ро ви, кои досега беа потиснати под 
принципот - единство во Унијата. Дали 
Европа утре би дозволила заради едно 
Косово да се разруши внатрешното 
единство? Кој ќе може по косовскиот 
преседан, за кој се вели дека е само 
еден и единствен таков случај, да га-
рантира територијална целовитост на 
Шпанија, Италија, Романија, Белгија...

ЕВРОПА ПРЕД ИСПИТ 

Од друга страна, пак, зошто Европа 
би ги расипала тешко изградените пози-
тивни односи со Москва заради Косово, 
особено сега кога моќта на руската меч-
ка на меѓународната сцена постојано 
расте. ЕУ е на почеток на редефинирање 
на односите со Русија, па оттука косов-
скиот јазол може само да ги одврати 
напорите кои водат кон изградба на 
мостови меѓу Кремљ и Брисел. Со наја-
вите Русија посеопфатно да се ангажира 
околу статусот на Косово, почнаа да се 
раздвижуваат и белградските политич-
ки кругови. Прво, од крајна резигни ра-
ност по предлогот на Ахтисари и кате-
горичното отфрлање на документот, сега 
Србите се подготвуваат да покажат кон-

структивност. Наоѓаат светли точки во 
предлогот на Финецот, пред сè, оние кои 
се однесуваат на децентрализацијата на 
косовско-метохиската област и зашти-
тата на српското малцинство. Но, сè ос-
танато отфрлаат. Одредени анализи по-
кажуваат дека Белград би можел да го 
прифати планот на Ахтисари, но под 
услов Косово да нема своја војска и 
место во ООН. За сè друго е подготвен 
да преговара. Ова е горе-долу некаква 

ските структури имаат поддршка од 
страна на руската политичка номен-
клатура, затоа што доколку се дозволи 
Косово да стане член на ООН, тогаш 
истата слика би можела да се преслика 
во кавкаскиот регион. Други анализи 
покажуваат дека Русија би можела да се 
залага за поголеми бенефиции во ко-
рист на Србија, дури поголеми и од 
оние за кои се борат српските поли ти-
чари. Но, тие се малку остварливи ако 
се има предвид огромниот притисок на 
западните земји. Некои европски земји 
можат туку-така ладнокрвно да го приз-
наат Косово, неводејќи сметка за по-
следиците кои би можеле да произлезат 
од тој чин. Други, пак, како Словачка, 
Полска, Италија или Шпанија, не би го 
сториле тоа без резолуција на светската 
организација. Проблемот почнува ток-
му тука. Каква ќе биде таа независност 
на Косово ако е признато од неколку 
земји? Би се погазило само стандардното 
меѓународно право, пред сè, од оние 
земји кои го имаат и усвоено како такво. 
Каква корист би имала Европа доколку 
само Британија, Австрија и Швајцарија 
го признаат протекторатот? Единството 
на европската заедница би било нару-
шено. По обидот Косово да се "кидна-
пира" од пазувите на Србија би се раз-
будиле слични движења и етнички ре-
ваншизам на многу европски точки. 

Унгарците и Романците би влегле во 
судир околу Трансилванија, Полјаците, 
Словаците и Германците околу меѓу себ-
ните територијални недоразбирања, би 
се отворило прашањето за Војводина, 
прашањето за Баскија, Белгија одамна 
има проблем со Валонците и Фла ман-
ците за автономија на двата народа... 
Ова се само најекспонираните проб-
леми во Европа. Ги има уште двае сет-
тина.

НАДМУДРУВАЊА
Како и да е, во игра се стратешките 

интереси на Европа и на Америка. Ев-
ропа веројатно ќе сака Косово да го 
прогласи за прв регион надвор од на-
ционалните територии, во кој би се 
воспоставила мултиетничка власт. Зна-
чи, полигон за експериментирање. Но, 
што потоа со Босна, која има слична 
конфигурација на поставеност? Аме ри-
канските интереси, пак, се сосема други. 
Вашингтон сака да ја задржи најголемата 
воена база на овие простори, "Бонд-
стил", и секако да го контролира Косово, 
низ кое ќе течат енергетските коридори 
во иднина. Со помош на Албанците ќе 
се одвраќа влијанието на Русија на Бал-

"Што ќе биде на Косово, во 
Србија? Тоа можат да го знаат 
само косоварите и Србите. И, 
ајде ние да не решаваме за нив  
како тие ќе го градат својот 
жи  вот. Не треба да изигру ва-
ме Господ и да ги решаваме 
проблемите на сите народи. 
Ние можеме само да созда де-
ме услови и да им помогнеме 
на луѓето да се снајдат во свои-
те проблеми. Да дадеме га-
ранции за одредени догово-
ри, но не да им наметнуваме 
договори. Ако биде поинаку, 
ситуацијата ќе ја доведеме во 
ќорсокак. Русија нема да се 
согласи со тоа".

ВЛАДИМИР ПУТИН

отстапка, но за Албанците секако непри-
фатлива. Војската и столчето во Њујорк 
се најголемите белези на државноста. 
Приштина не би потпишала таков до-
кумент. Ваквите залагања на бел град-
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"Албанците од една страна бараат неза-
висност на Косово, а од друга Србите се 
против тоа. Тука не е можно да се постигне 
компромис. Затоа по оваа фаза на нови 
преговори, конечниот предлог на Ахтисари 
ќе се најде пред Советот за безбедност на 
ООН. Тоа не значи дека на Србија ќе й биде 
наметнато решение. Во ситуација кога Ал-
банците се 90 отсто од популацијата на Ко-
сово, во предвид се земаат реални реше-
нија. Не значи дека постои било каква тр-
говија кога станува збор за Косово. Неза-

висно од неговиот статус, јасно е изречен ставот на ЕУ дека ја сака 
Србија како своја членка, не постои систем морков и стап кога е во 
прашање Косово". 

СТИВЕН ВОРДСВОРТ, БРИТАНСКИ АМБАСАДОР ВО БЕЛГРАД

канот, кое во последно време зна чи тел-
но се зголемува, пред сè, во Ре пуб лика 
Српска и во Црна Гора. Сега Москва 
игра на една многу важна политичка 
карта кога е во прашање Косово - што 
почесто одложување на статусот, кое ќе 
значи и сè поголемо оддалечување на 
Албанците од независноста. Во функција 
на тоа е и најавата на српски функцио-
нери дека Владата на Србија не би мо-
жела да се формира пред јуни. Сè тоа ќе 
значи ново одолговлекување и растег-
нување на процесот кој на крај би тре-
бало да резултира со сè друго освен со 
независност за Косово. На долг рок пла-
нот на Ахтисари ќе доживее фијаско. 
Демонстрациите во Приштина и усвоју-
вањето на резолуцијата од страна на 
новото српско Собрание, покажуваат 
дека драматичното косовско сценарио 
почнува. Бруталното тепање на демон-
странтите и острите санкции кои потоа 
следуваа за организаторите, надвор од 
рамките на демократските стандарди, 
ги потврдија несигурноста, паниката и 
стравот кај цивилната Мисија во Косово. 
Никој не знае како ќе се развиваат сос-
тојбите во регионот. Амбициите на Ал-
банците речиси отсекогаш се постиг-
нувале на воинствен начин, но веро-
јатно сега меѓународната заедница не е 
подготвена за уште една епизода. Струк-
турите во Приштина планот на Ахтисари 
го гледаат само како појдовна основа за 

она што треба да следува и да се реа-
лизира во наредните пет до седум го-
дини - обединување на албанските те-
ритории на Балканот. Албанците веќе 
не се во судир со Белград. Тие се судрија 
со светските трупи. Се поставува пра-
шањето до кога војниците на КФОР ќе 

претставуваат само обична увертира 
кон она што ќе следува. Проблемот е 
регионален. Самиот факт што на кр ва-
вите протести во косовската прес тол-
нина учествуваа и Албанци од Албанија и 
од Македонија, јасно говори дека ве-
тераните од ОВК, ОВПМБ, ОНА и АНА не 

можат меко да одвраќаат на нападите 
на радикалните косовски компоненти и 
дали ќе можат поинаку. Се покажа дека 
силата не е најдоброто решение. Ирак е 
најавтентичен пример за тоа. Но, на 
Косово се случија некои работи кои 

мируваат и меѓусебно се солида ризи-
раат и повторно се поврзуваат. Ако Ко-
сово е прашање кое не е решено со 
децении, од каде толку голема сигур-
ност и увереност дека токму сега Ах ти-
сари ќе го реши? 


