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Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

К О С О В О  Р А С П Н А Т О  М Е Ѓ У  Г О Л Е     М И Т Е  С И Л ИК О С О В О  Р А С П Н А Т О  М Е Ѓ У  Г О Л Е  

ЕВРОПА НЕМ   ОЌНА ВО ДУЕЛОТЕВРОПА НЕМ  
ПУТИН - БУШПУТИН - БУШ

Европа како да е тргната настрана 
од решавањето на косовското пра-
шање. Сè е оставено на двете 

големи сили, САД и Русија. Она што ќе 
го договорат Белата куќа и Кремљ ве-
ројатно ќе мора да го прифатат земјите 
од Европската унија. Какво пони жува-
ње! Тоа е уште еден знак колку Европа 
неподготвено ги дочекува прашањата 
кои имаат светско значење. Брисел сè 
уште е само слеп послушник на двете 
хемисфери. Сè уште го нема соп стве но-
то ЈАС. Поделбите меѓу земјите-членки 
за различни прашања од глобален ин-
терес ја исфрлаат од колосек улогата 
која Европа треба да ја има при ре ша-
вањето на комплексноста на пробле-
мите. Во косовскиот случај таа ќе мора 
да ги крене двата прста во Советот за 

По средбата на Коштуница 
со Путин во Санкт 
Петерсбург, српската власт 
стана многу пожестока во 
критиките и во 
предупредувањата кон 
американската надворешна 
политика кога е во прашање 
Косово. Веројатно Путин го 
задоил српскиот премиер со 
моќ произлезена од 
ветувањето дека ќе ја запре 
независноста на 
протекторатот по секоја 
цена. Канонадата остри 
зборови изречени од 
официјален Белград кон 
Буш и неговите дипломати е 
увертира во уште една 
сложена година на Балканот. 
Коштуница рафално 
возвраќа кон Вашингтон во 
стилот на Кастро. Се 
поставува само прашањето 
до кога Русија ќе го држи 
закоравениот став за Косово 
и дали по евентуалната 
промена Владата во Белград 
ќе тресне од земја.

безбедност така како што некој ќе й ка-
же. Секако, тоа не им доликува на земји 
кои се зачетници на светската циви ли-
зација. 

Што би се случило доколку наскоро 
во Њујорк на гласање се стави резо лу-
цијата на Ахтисари. Да, Русија ќе стави 
вето, барем според досега најавеното и 
кажаното. Но, што потоа? Следува це-
лосна блокада на процесот. ЕУ не ќе 
може да ги преземе надлежностите во 
Приштина, онака како што предвидува 
Нацрт-планот. Таа ќе го нема мандатот 
да ја води улогата на набљудувач и ре-
визор на косовската сувереност. Во ед-
на таква околност не е исклучено на-
силството. Тука почнува процесот на це-
лосна дискредитација на ЕУ и на НАТО. 

И ВОЈВОДИНА ПО 
СТАПКИТЕ НА 

КОСОВО!?
Уште во март 1997 година се пуштени 

информации во американскиот Кон-
грес дека Косово и Војводина повеќе не 
треба и нема да бидат составен дел на 
Србија. Почнаа да се појавуваат нови 
географски мапи, во кои Србија е пре-
половена, се поттикнуваа одредени се-
паратистички движења и сл. Некои кар-
ти се пронајдени во фиоките на бироата 
на влијателни луѓе од западната ди пло-
матија. Суштината се состоела во пла-
нот Србија да се сведе на границите во 
кои постоела пред 1912 година. За вак-

ОД НИВ ЗАВИСИ - БУШ И ПУТИН МЕЃУ ОД НИВ ЗАВИСИ - БУШ И ПУТИН МЕЃУ 
НЕЗАВИСНОСТА И АВТОНОМИЈАТАНЕЗАВИСНОСТА И АВТОНОМИЈАТА
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ЕВРОПА НЕМ   ОЌНА ВО ДУЕЛОТОЌНА ВО ДУЕЛОТ  
ПУТИН - БУШ

вите сценарија досега многу пишуваа 
познатите Збигњев Бжежински, Хенри 
Кисинџер, Ван ден Брук, Џани де Ми ке-

лис... Според многумина, наведените ја 
имале улогата на подготвување на јав-
носта за процесот на прифаќање и реа-
лизација на подготвените сценарија. 

Уште во ноември 1992 година Буш 
постариот предупреди со зборовите: 
"Косово може да биде повод за интер-
венција". 

Но, наместо тој, планот го спроведе 
Клинтон, кој уште во 1993 година ги по-
стави контурите за развој на состојбите 
на Косово. Во документот на Клинтон 
буквално е наведено: "Подготвени сме 
да реагираме одлучно против Србите 
во случај на судири на Косово, кои би ги 
иницирала српската власт". 

Увертирата во тоа сценарио е ис пра-
ќањето на сините шлемови во Маке-
донија, со мандат да ја штитат маке дон-
ската граница од упад на албански бан-
ди. Во 1993 година Сали Бериша побара 
испраќање вооружени сили на НАТО на 
Косово и покрај тоа што таму ништо не 
се случуваше. Оттогаш па натаму, срп-
ската власт на Косово континуирано е 
обвинувана за кршење на човековите 
права на албанското население, со што 
почна да се пишува современото косов-
ско досие. 

Во тој период Шќељзен Малиќи из-
јави: "Прашање е само кој ќе ја отпочне 
третата балканска војна меѓу Србија и 
косовските Албанци, во која на албан-
ска страна ќе застанат Америка, Ита ли-
ја, Австрија и Германија". 

Денес Србија не се плаши само за 
својата јужна провинција, туку и за се-

Поддршката на САД за независноста на Косово е главната причина 
за топлиот пречек на Буш во муслиманска Албанија. Вашингтон сега 
може да одговори на рускиот блеф и да го исфорсира гласањето во 
Њујорк. Ако Русија вложи вето, Косово ќе добие зелено светло само 
да ја прогласи независноста, а тоа ќе биде поздравено од западните 
земји. НАТО силите на теренот ќе мора да се подготват за евентуални 

напади на српски 
паравоени фор ма-
 ции, кои би влегле 
на Косово за да го 
бранат срп скиот су-
веренитет. Спро тив-
ставува ње то на Буш 
на нео им пе ри ја лис-
тичките идеи на Пу-
тин е нај доб рото 
неш то што аме ри-
кан скиот прет се да-
тел го на правил во 
Европа - комен ти ра-
ат за пад ните гла-
сила.

вер ната. По решавањето на судбината 
на косовскиот статус, исто така, со од ре-
дени декрети и надворешни влијанија, 
Војводина може да дојде на дневен ред, 
како втора етапа од распаѓањето на 
српската држава. Проектот е напишан 
пред точно десет години. Прашање е само 
дали тој навистина ќе биде им пле мен-
тиран. 

На овие пишувања веројатно нај-
многу им се радува Ненад Чанак, пред-
водникот на Лигата од Војводина, кој се 
заложи веднаш по решавањето на ко-
совското прашање, да почне да се ре-
шава и статусот на Војводина.  Деновиве 
тој праша: "Како е можно од осум фе-
дерални единици на поранешна Југо-
сла вија да постојат само седум одго во-
ри. Еден одговор недостасува, а тоа е 
Војводина. Како ќе гласи тој одговор ќе 
зависи од нас. Војводина никогаш не би-
ла во состав на независна Србија. За тоа 
е неопходно да се најде конечно ре-
шение за статусот на северната по-
краина". 

"Ако Американците толку се за-
интересирани Албанците да живеат 
на независна територија, тогаш на 
свој простор нека им дадат тери то-
рија на која ќе бидат независни".

Слободан Самарџиќ, министер за 
Косово и Метохија

"Србија се најде во неблагодарна 
позиција, која може да има негативни 
последици по неа. Таа влезе во цен-
тарот на спротивставените интереси 
на најголемите сили. Ниту една мала 
земја, па ни Србија, не може да оче-
кува ништо добро од тоа. Треба да 
се најде стратегија како да се извле-
чеме од таа ситуација".

Душан Лазиќ, член на Форумот за 
меѓународни односи

"Постои извесен страв кај аме ри-
канската администрација поради 
сознанието дека Марти Ахтисари не 
си ја извршил добро својата задача, 
бидејќи не напишал решение кое ќе 
ги задоволи сите страни. Изјавите 
на Буш за независно Косово се само 
притисок врз Русија да попушти во 
својата позиција. Тоа е знак кој го 
омаловажува ставот на Русија како 
безначаен, па и доколку би вложила 
вето. Тоа е и порака за Албанците, 
најголемите балкански сојузници на 
Американците".

Душан Јањиќ

"Во американската админи стра-
ција постојат две струи. Ед на та 
заговара Албанците да про гласат 
независност, по што САД ќе го 
признаат Косово, додека дру гата 
струја смета дека тоа ќе пре диз-
вика бројни проблеми во ре гио-
нот и во односите со европ ски те 
сојузници на Вашингтон. Инаку, 
Косово е само една точка на не-
согласувањата меѓу Москва и Ва-
шингтон. Таа може лесно да се 
над   мине ако Буш и Путин, за вре-
ме на средбата во јули постигнат 
договор околу антиракетниот штит 
на Америка или иранската нукле-
арна програма".

Тим Џуда
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ПРОТИВ ЕДНОСТРАНО 
ПРИЗНАВАЊЕ

За време на балканската турнеја Буш се обиде да го 
засили притисокот врз противниците на планот на Марти 
Ахтисари, со изјавата дека е дојдено време Косово да 
биде независно. Отворената поддршка за Приштина, 
дури и за западните дипломати беше неочекувана, но се 
протолкува само како заземање поцврст став пред дуе-
лот со Путин на почетокот на следниот месец. Тоа на нож 
се дочека во Белград, па Буш во Софија се обиде да ја 
ублажи работата, барајќи брза перспектива за Србија во 
НАТО или во ЕУ. 

Како и да е, новите моменти околу Косово ја ставија 
Европа пред свршен чин. По најавите на Буш дека со или 
без резолуција на Советот за безбедност Косово треба да 
биде независно, Европа почна уште повеќе внатрешно 

да се дели. Мнозинството од неа е против еднострано при-
знавање на протекторатот, бидејќи дури тогаш нема да се знае 
што ќе се случува со Балканот. Излезот е во компромисна ре-
золуција, но како да се дојде до неа? Новиот акт во Њујорк нема 
да претставува само решение на статусот на Косово, туку и на 
обликот во кој ќе дојде до замена на меѓународните мисии во 
областа. Компромисот кој сега се нуди е Резолуцијата 1244 да не 
биде автоматски укината, бидејќи со неа се гарантира суве ре-
нитетот на Србија. Само во тој случај би било избегнато ветото 
на Русија. Приказната која кружи последниве денови е дека 
четири од пет постојани земји-членки на Советот за безбедност 
се против едностраното признавање. И најверојатниот исход од 
целата сторија е продолжување на статусот кво, затоа што ре-
чиси 90 отсто од работите зависат од ставот на Москва. 

"САД имаат пра во, во 
согласност со своите ин-
тереси, да поддржуваат 
од редени држави или 
народи, но не на тој на-
чин што им по да ру ваат 
нешто што не е во нив-
на соп ственост. Амери-
ка мора да најде друг 
начин на из разу вање 
наклонетост и љубовта 
кон Ал банците, наместо 
да ги дарува со срп ски 
територии. Србија е огор -
чена од амери кан ската 
политика кон косовското прашање. Со бомбар-
дирањата направија доволно грешки и за ми-
натиот и за овој век. Со едностраното при зна-
вање на Косово би направиле уште една грешка, 
која ќе биде неправда и насилство кое српскиот 
народ никогаш нема да го заборави".

Воислав Коштуница

"Новата резолуција 
го втемелува патот за 
надгледана неза вис-
ност на Косово и не об-
врзува ниту една земја 
да ја признае неза вис-
носта. САД и европ ски-
те партнери ќе го ин-
тензивираат дијалогот 
со Русија за да се дојде 
до полна поддршка на 
новата резолуција во 
Советот за безбедност 
на ООН. Тоа е многу 
важен чин, кој ќе го 
дефинира процесот на 

косовскиот статус. Одложувањето на статусот не 
може да ги промени позициите на Белград и на 
Приштина, а тоа ќе создаде само проблеми".

Розмари Дикарло

"КИСЕЛИ ФАЦИ" НА СПОРЕДНИТЕ ИГРАЧИ "КИСЕЛИ ФАЦИ" НА СПОРЕДНИТЕ ИГРАЧИ 


