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Пишува: Драги ИВАНОВСКИ ВОЗОБНОВУВАЊ    Е НА РИВАЛИТЕТОТ МЕЃУ ВОЗОБНОВУВАЊ  
МОСКВА И ВАШИ   НГТОН МОСКВА И ВАШИ Планот на финскиот дипломат 

Мар ти Ахтисари за решавање на 
косовското прашање, кој веќе е 

поднесен до Советот за безбедност на 
Обединетите нации, а во кој се предлага 
независност на покраината под меѓу-
народен надзор, дефинитивно ја раз-
бива досегашната идилично сфатена 
"меѓународна заедница", која едно став-
но ги "решаваше" кризните жаришта во 
светот, не водејќи сметка за уни вер зал-
ниот карактер на колективниот систем 
за безбедност, кој беше воспоставен со 
донесувањето на Атлантската повелба 
и создавањето на Организацијата на 
Обединетите нации по завршувањето 
на Втората светска војна. Од друга ст ра-
на, пак, преседанот на донесувањето 
одлука за создавање нова држава на 
територијата на држава членка на ООН, 
на што долго време укажува Москва, и 

Во Советот за безбедност 
е доставен планот на Марти 
Ахтисари, со кој се предлага 
независност на Косово под 
надзор на Европската унија, 
како "единствено одржлива 
опција" за покраината.

Еврокомесарот Оли Рен 
продолжувањето на 
преговорите меѓу Приштина 
и Белград го опишува како 
"губење на време", додека 
Москва бара продолжување 
на дијалогот со именување 
нов посредник на 
Обединетите нации.

Рускиот шеф на 
дипломатијата Сергеј 
Лавров вели дека Москва 
нема да ја повтори 
сопствената грешка од 1952 
година кога за корејското 
прашање гласаше 
воздржано, со што посредно 
укажува на можноста по 
евентуалното добивање на 
независност на Косово, на 
Балканот да настане нова 
војна!

кој најверојатно ќе биде спречен со 
користење на руското, а можеби и на 
кинеското право на вето во Советот за 
безбедност, е во спротивност и со прин-
ципите и со начелата на решавањето на 
кризните жаришта кои произлегоа од 
Завршниот акт на Конференцијата за ев-
ропска безбедност и соработка од Хел-
синки, на која, покрај европските др жа-
ви, учествуваа и Канада и САД, а со кој 
се воспостави принципот на не мен ли-
вост на границите, освен по пат на пре-
говори на засегнатите страни.

По колапсот на виенските преговори 
меѓу Приштина и Белград, со посред-
ство на Марти Ахтисари и на ООН, по-
ради тоталната дивергенција на нив-
ните ставови кои се движеа од барање 

безусловна независност до останување 
на покраината под територијалниот су-
веренитет на Србија, но со широка ав-
тономија, проблемот веќе се пресели 
во Палатата на Ист Ривер во Њујорк, ка-
де наскоро ќе биде предмет на седница 
на Советот за безбедност.

ООН СЕ ВРАЌА ВО 
ЖИВОТ

По долго време заобиколување на 
Обединетите нации како вистинско 
место за решавање на меѓународните 
криз ни жаришта кои го загрозуваат 
светскиот мир и безбедност, што коин-
цидираше со периодот на распаѓање 

КОСОВО КАКО ЖЕЖОК КОСТЕН ЗА ЕУ, КОСОВО КАКО ЖЕЖОК КОСТЕН ЗА ЕУ, 
ЕВРОКОМЕСАРОТ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ, ОЛИ РЕНЕВРОКОМЕСАРОТ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ, ОЛИ РЕН
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ВОЗОБНОВУВАЊ    Е НА РИВАЛИТЕТОТ МЕЃУ Е НА РИВАЛИТЕТОТ МЕЃУ 
МОСКВА И ВАШИ   НГТОН НГТОН 

на комунизмот во источноевропските 
земји и поранешниот СССР, кога се по-
ставуваа и други прашања од технички 
карактер, кои се однесуваа на тро ше-
њето на претерано големи финансиски 
средства за работа на глобалните ме-
ханизми на ООН, од кои најголемиот 
дел ги подмируваат САД, или на суш-
тинското прашање за влегување на но-
ви држави со право на вето во Со ветот 
за безбедност како Германија, Индија, 
Јапонија и Бразил, кои се здобиле со 
нови позиции во меѓународната поли-
тичка сцена, светската организација 
пов торно го добива или го враќа своето 
значење. Треба да се каже дека во тој 
меѓупериод САД останаа најголемата 
економска, политичка и воена сила, ко-
ја заедно со сојузниците од НАТО пак-
тот можеа да си дозволат изведување 
масовни воени интервенции без со-
гласност на Советот за безбедност на 
ООН, какви што беа "хуманитарната ин-
тервенција" против комунистичкиот ри-
гиден и репресивен режим на дик та-
торот Слободан Милошевиќ, воената 
интервенција против исламско-фунда-
менталистичкиот режим на Талебанците 
во Авганистан, како и конечно опе ра-
цијата "Слобода за Ирак" во 2003 го-
дина против режимот на диктаторот Са-
дам Хусеин, кој беше обвинет за про из-
водство на оружје за масовно уни шту-
вање, кое никогаш не беше пронајдено 
на ирачката територија. При последната 
интервенција во Ирак дури дојде до 
големи несогласувања меѓу западните 
сојузници кога Франција и Германија не 
дадоа согласност за таквата акција во 
Советот за безбедност и кога беше пла-
сирана поделбата на "стара и нова Ев-

дување услови за нормален живот на 
припадниците на неалбанското на се-
ление Срби, Роми, Турци, Горани и сл. 
До неодамна "западната" меѓународна 
заедница почетокот на преговорите за 
Косово го условуваше со остварување 
на принципот "стандарди пред статус" 
што, меѓу другото, значеше обез беду-
вање услови за функционирање на мул-
тиетничко општество со висок степен 
на заштита на човековите права на мал-
цинствата, но и на граѓаните кои се нао-
ѓаат во невидена економска криза со 
огромна невработеност, а подоцна пре-
говори за конечниот статус што не бе-
ше почитувано. Наспроти тоа, во по-
краината и натаму цвета трговијата со 
луѓе, оружје и дрога, косовските кла-
нови се борат за власт и сè тоа без не-

сарот, Оли Рен, упатен до Советот за 
безбедност, да постапува како орган на 
"одговорниот мултилатерализам" е до-
волно задоцнет и претставува мани фес-
тација на затекнатост по зачестените 
изјави од руска страна, кои постојано 
укажуваа дека на сите им е јасно оти 
независноста на Косово ќе претставува 
преседан во меѓународните односи. На 
тој начин изгледа се враќаат старите 
времиња на биполаризмот и ривал-
ството меѓу САД и СССР, кога однапред 
се знаеше гласот на Москва по каков и 
да е предлог на Запад, што најсликовито 
се одразуваше со прекарот на долго-
годишниот советски претставник во 
ООН и подоцна министер за надво реш-
ни работи, Анастас Микојан, кој заради 
тоа беше наречен "Мистер Њет".

"Што се однесува до гласањето (за Косово) во Советот за без-
бедност, Русија во никој случај тоа нема да го набљудува од страна. 
Станува збор за суштинско прашање, кое е многу чувствително од 
политички, историски и од верски причини. Поради тоа, не можеме 
едноставно главата да ја зариеме во песок. Ситуацијата од 1952 
година, кога се воздржавме од гласање за проблемот со Кореја, 
нема да се повтори - тоа ви го гарантирам. Меѓутоа, кога станува 
збор за гласање, не можеме однапред да заземеме конечен став. Сè 
ќе зависи од пакетот кој ќе биде поднесен на гласање во Советот за 
безбедност. Ако тој пакет биде прифатлив и за Приштина и за Бел-
град, зошто ние би се бунеле? Меѓутоа, ако има обиди на Србите да 
им се наметне нешто што за нив е неприфатливо, тоа и за нас ќе биде 
неприфатливо... На сите им е јасно дека независноста на Ко сово ќе 
претставува преседан", изјави министерот за надворешни работи, 
Сергеј Лавров, во руската Дума, каде одговараше на пратенички 
прашања.

ропа", која ја изрече висок американски 
политичар.

РУСКОТО "ЊЕТ" 
ПОВТОРНО ВО МОДА!

Деновиве, САД и Европската унија ги 
усогласуваат ставовите во поглед на 
разгледувањето на планот на Марти 
Ахтисари за конечниот статус на Ко со-
во, со кој ЕУ условно го добива во свои 
раце овој "жежок костен" и каде досега 
нејзините управници не успеаја да на-
прават речиси ништо во доведувањето 
на провинцијата во согласност со прин-
ципите на правната држава и обез бе-

кои поголеми изгледи за промени во 
иднината.

Истовремено, западните сојузници 
на Белград му нудат нови погодности 
доколку омекне во својот став за ид ни-
от статус на Косово, потпишаа Договор 
за асоцијација и стабилизација, обез-
бедија олеснување во издавањето бес-
платни визи за влез во Унијата на по-
веќе категории  граѓани, но сè тоа за-
сега не дава никакви резултати со оглед 
на доминацијата на Радикалната пар-
тија кај српските граѓани, што се покажа 
и на последните избори, а ова особено 
се забележува по неодамнешниот от-
ворен напад на рускиот претседател 
Владимир Путин кон досегашната ин-
тервенционистичка политика на САД 
на разни подрачја во светот, без при тоа 
да бидат постигнати позитивни ре зул-
тати.

Се чини дека повикот на евро коме-

ОТПАДНАА 
КАЛКУЛАЦИИТЕ НА 

ЗАПАД
Во анализите или, подобро речено, 

шпекулациите на одделни западни екс-
перти веќе подолго време се укажува 
дека Русија, во своевидната  "трговија" 
со САД и со ЕУ околу косовското пра-
шање, пред сè, ќе настојува да ги реши 
проблемите од сличен карактер во де-
лови од нејзините јужни покраини и 
дека привршувањето на косовското 
пра шање ќе помине во атмосфера на 
големи очекувања на Белград од рус-
кото вето во Советот за безбедност и не 
преземање никакви мерки во нивна 
полза од страна на Москва, како што се 
случи за време на преземањето на вое-
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ната интервенција против Југославија 
во 1999 година. Меѓутоа, рускиот ми-
нис тер за надворешни работи, Сергеј 
Лавров, во руската Дума деновиве ста-
ви крај на таквите западни очекувања, 
откако изјави дека иднината на некои 
спорни области од југот на Русија тој 
воопшто не ги поврзува со состојбата 
околу Косово.

"Кога станува збор за проектирање 
на таа ситуација на Абхазија, Јужна Осе-
тија, Придњестровје - повторувам, так-
ва врска не постои. Ние не седиме и не 
ги триеме рацете, мислејќи - гледајте, 
Косово сега ќе се оддели од Србија, па 
ние на сличен начин ќе се однесуваме 
во врска со непризнатите републики. 
Ние воопшто не размислуваме на тој 
начин, бидејќи тоа би бил погрешен 
став", изјави Лавров. 

"Станува збор за суштинско прашање 
кое е многу чувствително од политички, 
историски и од верски причини и по-
ради тоа едноставно ние не можеме да 
ја забиеме главата в песок. Ситуацијата 
од 1952 година, кога се воздржавме од 
гласање за проблемот со Кореја, нема 
да се повтори, тоа ви го гарантирам", ис-
такнал рускиот министер Лавров во Ду-
мата. 

Се разбира, притоа мислел на дол-
гогодишната војна на Корејскиот Полу-

остров, која претставуваше прво воено 
сочелување меѓу комунистичкиот Ис-
ток и капиталистичкиот Запад, откога 
почнаа трката во вооружување и пе ри-
одот на Студената војна. Со еден збор, 
поврзувањето на корејскиот проблем 
со косовското прашање претставува 
јасна алузија на Москва дека давањето 
независност на Косово не само што ќе 

претставува преседан во меѓународ-
ните односи, туку и креација на ново и 
опасно кризно и воено жариште на те-
риторијата на традиционалното буре 
со барут, како што сè уште фигурира 
"Западниот Балкан" кој, според "утеш е-
ние грешним", сигурно ќе станел дел од 
Европската унија некаде во 2050 го-
дина!   

МОСКВА НЕ САКА НОВА ВОЈНА НА БАЛКАНОТ, МОСКВА НЕ САКА НОВА ВОЈНА НА БАЛКАНОТ, 
СЕРГЕЈ ЛАВРОВ, МИНИСТЕР ЗА НАДВОРЕШНИ СЕРГЕЈ ЛАВРОВ, МИНИСТЕР ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ НА РУСИЈАРАБОТИ НА РУСИЈА


