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В

КОСОВО И 
НАШИТЕ ИНТЕРЕСИДимитрие Димитрие МАНЕВСКИМАНЕВСКИ

Нивната способност за 
кон трола на границите може 
да се согледа во фактот што 
од 2000 година до денес не 
е забележен ниеден случај на 
пресекување на одреден 
канал за шверц или, пак, за 
трговија со луѓе. Токму затоа 
би апелирал до нашите влас-
ти да ја сфатат сериозноста 
на овој проблем и доколку 
сметаат дека е невозможно 
да се влијае на било кој на-
чин во круговите на одлу-
чување, да се погрижат за тоа 
на север и на запад да имаме 
гра ница, а не "швајцарско 
сире ње" како што тоа беше 
слу чај во 2000-2001 година.

ДОКОЛКУ ОД 
ДРВЈАТА НЕ ЈА 
ВИДИТЕ ШУМАТА, 
ТОГАШ ОД ЛИСТОВИТЕ 
НЕМА ДА ГИ ВИДИТЕ 
ПЛОДОВИТЕ.

о изминатиов период, 
на меѓународната сце-
на се случија многу бит-
ни настани, кои се од-
несуваа на руско-аме-
риканските односи. Рус-

кото "покажување заби", резултираше 
со иницијативи за директни средби, чија 
содржина не се објавува, но наголемо 
се шпекулира. Сите оние кои ги следат 
историјата и меѓународната политика, 
свесни се дека противењето на Руската 
федерација кон планот на Ахтисари не 
е последица на "братските односи" кои 
Русија ги има со Србија. Она што от се-
когаш било основен мотив на секоја 
земја во меѓународните односи, па вклу -
чувајќи и на Русија, е директната ко рист 
која се добива од конкретната си туа-
ција. Интересно е тоа што Русите на 
ниеден начин не го посочија директно 
она кон што целат, што само придонесе 
да се зголеми бројот на претпоставките 
и шпекулациите во аналитичките кру-
гови. Некои проценуваат дека тоа е те-
риторијалната претензија, која Русија ја 
има кон некои од поранешните советски 
републики, за други тоа е јакнењето на 
влијанието во Украина, трети сметаат 
дека се цели кон повлекување на ра кет-
ниот штит во Источна Европа, а постојат 
и такви, кои според мене се најзабавни 
за слушање и ме тераат секогаш слатко 
да се насмеам, а тоа се оние кои прет-
поставуваат дека Русија цели кон некои 
5 милијарди долари. Јас сметам дека 
постојат основани аргументи за пове ќе-
то од овие претпоставки, но она во што 
сум сигурен е дека Русите одлично го 
подготвија теренот за да го соопштат 
своето барање. Доколку на почетокот 
се сметаше дека нивното противење и 
заканување со вето на планот на Ахти-
сари е само обичен блеф, сега е повеќе 
од очигледно дека се сериозни во сво-
јата намера. Таа сериозност може да се 
согледа во бројните изјави, но и во кон-
кретните мерки кои ги преземаат кон 
сите оние кои се обидуваат, макар и ин-
директно да се спротивстават на нив-
ните интереси. 

За малку ќе заборавев да го спомнам 
тврдењето на еден мој професор дека 
целата ситуација околу прашањето на 

Косово всушност е конфликт меѓу САД 
и ЕУ. Единствено нешто што не успеав 
од него да го дознаам е зошто тоа е  
така.

Како и да е, она што за нас е битно, се 
последиците од решавањето на ста ту-
сот на Косово. Во изминатиов период 
слушнавме изјави од разни функ цио-
нери, кои според мене во најмала рака 
се наивни. Имено, имаше изјави во кои 
се велеше дека секое решение кое ќе 
го прифати меѓународната заедница, за 
нас ќе биде прифатливо. Оваа изјава за 
мене е неприфатлива, не заради тоа 
што сметам дека ние сме во позиција 
да имаме пресудно влијание врз одлу-
ките на големите сили, туку затоа што 
со ваквиот став однапред се ставаме во 
позиција на неми набљудувачи на слу-
чувањата. Македонија е директно засег-
ната од идниот развој на настаните на 
Косово и токму затоа нашите органи 
треба да сторат сè што е во нивна моќ 
за да ги заштитат нашите витални ин-
тереси. Некако ми се чини дека пов-
торно се избира погрешниот начин да 
се направи тоа. Наместо да се лобира 
онаму каде што се одлучува, повторно 
гледаме ситуации во кои нашите прес-
тавници бараат гаранции од косовските 
власти, кои се толку обезвластени и не-
ефикасни, што не можат да гаран ти раат 
ни за основните секојдневни проб леми 
на Косово, а не за некакво спречување 
на прелевање на евентуалното незадо-
волство кое би настанало. Не би сакал 
нашиот сегашен премиер да го видам 
во ситуацијата во која беше прет ход-
ниот, а тоа е да му биде удрена шла-
каница од страна на косовскиот пре-
миер. Нивната способност за контрола 
на границите може да се согледа во 
фактот што од 2000 година до денес не 
е забележен ниеден случај на пресе ку-
вање на одреден канал за шверц или, 
пак, за трговија со луѓе. Токму затоа би 
апелирал до нашите власти да ја сфатат 
сериозноста на овој проблем и доколку 
сметаат дека е невозможно да се влијае 
на било кој начин во круговите на од-
лучување, да се погрижат на север и 
запад да имаме граница, а не "швај цар-
ско сирење" како што тоа беше случај 
во 2000-2001 година.


