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Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Б Р И ТА Н С К И  В О Е Н И  С И М У Л А Ц И     И  З А  Н О В И  Б А Л К А Н С К И  П Р О Е К Т ИБ Р И ТА Н С К И  В О Е Н И  С И М У Л А Ц И  

Во екот на решавањето на ко сов-
ското прашање сè поинтересни 
ста нуваат одредени проекти на 

за падните земји, кои изминативе го ди-
ни се создавале во облик на потен ци-
јални акции на Балканот. Една од нив е 
т.н. британска командно-штабна воена 
вежба наречена "Три птици". Планот не-
колку години се увежбувал како упад 
на Бугарија во голема Албанија, со ин-
тервенција на НАТО алијансата, а на по-
вик на голема Албанија и на Грција. Ин-
тересно е тоа што италијанските вој-
ници, кои се стационирани во Италија, 
го носат името "Пеликани", што коин ци-
дира со основното кодирано име на 
наведената вежба. Проектот е орга ни-
зиран со цел професионализирање на 
НАТО стратегијата за брз воен одговор 
во Јужна Европа. Сценариото е раз ра-
ботено под ознаката "Балкански про-
блем", а како основни теми се третираат 
НАТО на Балканот, голема Албанија и 
голема Бугарија. 

На мапата која е проектирана од 
ст рана на Британија не постои маке дон-
ска држава, ја нема речиси половина 
Црна Гора, како и јужните делови на Ср-
бија. Според многумина, замислата на-
вистина е фантазерски поставена, но 
други ја оценуваат како план кој мо-
жеби би претстоел. Станува збор за т.н. 
воена игра, која може да биде проек-
тирана на компјутерски видеоигри за 
детска популација. Своевремено, такви 

Балканот живее во момент 
кога се решава енигмата, ќе 
добие Косово државност 
или не!? Кој ќе победи, 
Србија или Албанците, 
Русија или Америка? 
Анализите се поделени. Од 
човеково право за слобода 
и сувереност до создавање 
прва терористичка држава 
во Европа. Што и да се 
случи, косовскиот јазол 
уште долго ќе биде 
заплеткан, косовскиот 
фитил уште ќе тлее до 
некоја нова експлозија. За 
едни речиси сè е решено, за 
други разврската допрва 
следува.

видеоигри со тема напад врз СФРЈ и неј-
зино разбивање од страна на Западот, 
постоеја во облик на плеј-стејшн, па по-
доцна произлезе дека тоа не биле само 
игри за деца. Играчката потоа стана 
плач ка.

ИГРА ПО МАПА НА 
МУСОЛИНИ ОД 1941

Федерална југословенска држава на 
Балканот никогаш не била дел од про-
ектите на британските власти. Лондон 
ниту ги признавал нејзините граници 
до дека таа постоеше во обликот до 
1991 година. Откако таа се распадна, бри-
танските воени стратези наголемо се 
впуштија во креирање нови планови, 
пред сè, како треба да изгледа идната 
поделба на Полуостровот. Веројатно не 
се задоволни со постојната, па преку си-
мулација на одредени планови на сто-
јуваат да протуркаат нови идеи. 

Дека целиот случај не претставува са-
мо игра говорат многу тези и прет пос-
тавки. Прво, се поставува прашањето 
зошто е избрана голема Албанија како 
цел на упад во замислената игра? Дури 
и границите во кои е нацртана таа твор-
ба се истите оние од 1941 година, кога 
фа шистичка Италија ја создаде фа шис-
тичка Албанија. Познато е дека тогаш 
Рим извршил анексија на тие простори, 
а потоа цивилната власт им ја предал на 

УПАД НА БУГАРИ    ЈА ВО ГОЛЕМА АЛБАНИЈАУПАД НА БУГАРИ   
СО ИНТЕРВЕНЦ   ИЈА НА НАТОСО ИНТЕРВЕНЦ 

"Америка и Европа не ја со-
гледуваат вистинската суштина, 
ниту комплексноста на косов-
ското прашање. Не може едно 
правило да се примени за Косово, 
а друго за Република Српска. Из-
двојувањето на Косово од Србија 
и неговото евентуално припо-
јување кон Албанија, значи дека 
и Република Српска може да се 
издвои од Босна и да се спои со 
Србија. Всушност, Дејтонскиот до-
говор не е долгорочен и скроен 
така за да можат западните земји 
да се извлечат од ситуацијата 
кои сами ја направија. Постои 
шан са Косово да добие неза вис-
ност, но тоа не значи мир и ста-
билност на Полуостровот, ниту 
ед накви права за сите. Ком про-
мис мора да има. Вашингтон тре-
ба да сфати дека Русија повторно 
станува супер сила во енергетска, 
нуклеарна, па и политичка смис-
ла, а сè повеќе европски земји 
зависат од нејзиниот природен 
гас". 

Пол Бивер, британски воено-
политички аналитичар

ЕДНА ОД МАПИТЕ КОИ СЕ ПРОВЛЕКУВАА НИЗ ЕДНА ОД МАПИТЕ КОИ СЕ ПРОВЛЕКУВАА НИЗ 
ИСТОРИЈАТА- НЕКОЈ ГИ ВРАЌА СЕЌАВАЊАТАИСТОРИЈАТА- НЕКОЈ ГИ ВРАЌА СЕЌАВАЊАТА



25  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  677 / 22.6.2007

Б Р И ТА Н С К И  В О Е Н И  С И М У Л А Ц И     И  З А  Н О В И  Б А Л К А Н С К И  П Р О Е К Т И И  З А  Н О В И  Б А Л К А Н С К И  П Р О Е К Т И

УПАД НА БУГАРИ    ЈА ВО ГОЛЕМА АЛБАНИЈА ЈА ВО ГОЛЕМА АЛБАНИЈА  
СО ИНТЕРВЕНЦ   ИЈА НА НАТОИЈА НА НАТО

албанските квислинзи. Некои анали ти-
чари видоа сличност во мапите, кои во 
ноември 1986 година претставници на 
косовските Албанци им ги однеле на 
некои луѓе во Њујорк за да се дистри-
буираат во светската организација.

НАСИЛНИ 
ДЕМОГРАФСКИ 

ПРОМЕНИ
Денес со својата политика и стре-

межи Косово тежнее кон независност. 
Проблемот не само што стана интер на-
ционален, туку сериозно ги залади од-
носите меѓу големите сили, кои одлу-
чуваат за светските прашања. Некогаш 
протекторатот бил под османлиска 
власт, потоа под српска, а сега дошло 
време некој да го даде под управа на 
албанска власт. Во текот на вековната 
историја косовско-метохиската област 
многу пати присилно била населувана, 
како со муслиманско, така и со пра во-
славно население. Кој е победникот, а 
кој губитникот во тие стратешки демо-
графски проекти, може да се види ток-
му денес. 

Косово денес е речиси етничко чис-
то. Населено е само со Албанци. Зане-
мар лива е бројката на Срби, Роми и ос-
танати. Тие се само декор во лошиот 
план на Марти Ахтисари. Денешните де-

КОСОВО Е НОВИОТ БЕРЛИНСКИ ЅИД

Кому и зошто толку му е потребно Косово? Србија сака да го за-
чува за да не го вцрви образот од срам, Русија преку него ги враќа 

своите ин те-
реси на Бал-
канот, а Аме-
рика е тука 
заради Бонд-
стил и новите 
потенцијални 
војни кои пр ет -
стојат. Ко га три 
страни се те-
паат за ед но 
нешто, то гаш 
неспорно е 

дека ќе има тензија или војна. Најмалото зло кое може да произлезе 
од косовската драма е враќање на периодот на Студената војна. Од 
денешна гледна точка, ниту Вашингтон, ниту Москва нема да по-
пуштат во своите ставови. Секое попуштање е пораз на соодветната 
страна. Косово е новиот европски Берлински ѕид. 

мографски бројки на Косово се после-
дица на четири ситуации. Првата, голе-
мата преселба на Србите под налетот 
на Османлиската империја; втората, на-
селувањето со албански жители во те-
кот на Втората светска војна под па-
тронат на Италија; третата, либералната 
политика на Тито во СФРЈ; и четвртата, 
лошата политика во односите меѓу ре-
жимот на Милошевиќ и западните де-
мократии, која резултираше со проте-
рување на малубројното преостанато 
срп ско население. Овие четири фази 
беа пресудни во создавањето на денеш-
ната демографска слика на Косово. Во 
една таква околност, креирани се иде-
ални услови за територијално осамо-
стојување на оваа област. 

Паролата од југословенско време 
"купувајте земја, раѓајте деца и држа-
вата е наша" денес ја добива реалната 
димензија. Западните земји го поддр жу-
ваат издвојувањето на Косово од рам-
ките на Србија по мирен пат, значи без 
насилство. Тоа е т.н. фундаменталистички 
метод. Современиот процес за реали-
зација на тој проект датира од 1981 го-
дина кога почнаа студентските демон-
страции во Приштина. Во изминатите 
25 години, со драстична разлика во во-
дењето на политиката, Косово доаѓа 
пред портите на државноста. Комби на-
цијата на политичко-воени средства ги 
даде очекуваните резултати. Ругова во 
улога на Махатма Ганди, Тачи во улога 

ТВОРБАТА НА МУСОЛИНИ ОД 1941 ТВОРБАТА НА МУСОЛИНИ ОД 1941 
ГОДИНА - ВИЗИЈА НА ДЕНЕШНИТЕ ГОДИНА - ВИЗИЈА НА ДЕНЕШНИТЕ 
АЛБАНСКИ ПАРАВОЈСКИАЛБАНСКИ ПАРАВОЈСКИ

на Че Гевара... изрежирано како во хо-
ливудските бестселери. Секако стори-
јата немаше да биде толку успешна, ако 
сценаристите не беа отаде Атлантикот.

ЕВРОПА ВО СЕНДВИЧ 
Кога ќе се согледа севкупната ситуа-

ција ќе се увиди дека најголемиот ка-
мен на сопнување за идната балканска 
интеграција или дезинтеграција е Ко-
сово. Неговиот статус кој изнасилено се 
турка кон крајот од страна на некои 
сили, најмногу ќе им наштети на Европа 
и на нејзините институции. Ако се има 
пред вид дека "старата дама" е поделена 
по сите рабови, тогаш јасно е дека Ко-
сово ќе стави само капак на нештата. 
Дека ЕУ е ставена меѓу чеканот и нако-
валната говорат следниве факти. 

Планираната мисија на Брисел во 
Приштина ќе треба да биде одговорна 

пред косовските судови за да се из бег-
не кризата на легитимитетот. Мисијата 
на ЕУ и околу 16.000 припадници на 
НАТО ќе бидат одговорни пред Устав-
ниот суд на Косово во случај на кршење 
на човековите права. Европските на-
бљудувачи ќе имаат право на вето, но 
само во случај да се усвои резолуција 
во Советот за безбедност на ООН. Како 
што стојат работите, од таа резолуција 
веројатно нема да има ништо, па се раз-
гледува планот "Б", кој опфаќа едно-
страно признавање на областа. Тука 
поч нува драматургијата. Косово не ќе 
може никој да го контролира, затоа што 
ќе нема мандат за тоа. Планот на Ахти-
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сари ќе биде тргнат настрана, па коцките на бал канскиот 
хаос ќе почнат одново да се редат.

ГЕРИЛАТА ВО АВГУСТ 
ПОДГОТВУВА "КОСОВСКА 

БУРА"
Ако пропадне дијалогот со Русија, кој треба да ре-

зултира со компромис околу Косово, тогаш рано наесен 
САД еднострано ќе го признаат. Предлогот е упатен лич-
но до Буш од страна на албанското лоби. За да се оствари 
тоа, првиот чекор треба да го направи косовското Со бра-
ние со прогласување на сопствената независност. Цел е 
да се избегне насилството во регионот, кое сè поочи-
гледно го подготвуваат албански герилски групи во текот 
на летото. 

Колку и да се мачкаат работите за да изгледаат побезболни, 
сепак наесен регионот би можел да биде втурнат во сериозна 
не стабилност. Аналитичари од истокот проценуваат дека до кол-
ку се реализира овој изнуден план, тогаш набрзо би мо жел пов-
торно да се активира национализмот на Албанците во Јужна Ср-
бија и во Македонија, а не би била поштедена ниту Црна Гора. 
Како заклучок, план е во првата фаза да се создаде големо Ко-
сово, а потоа да се оформи некој вид конфедерација со Алба-
нија. 

Сега се поставува прашањето дали британските воени стра-
тези ја испланирале воената симулација токму за овој временски 
период и зошто нивната творба (голема Албанија) би била цел 
на напад. Обична игра или нешто повеќе? Како и да е, Балканот 
научи да биде полигон за лабораториски експерименти.

Поранешниот ко-
мандант на расфор-
мираната осло бо ди-
телна војска на Пре-
шево, Медвеѓа и Бу-
јановац (ОВПМБ), 
Шефкет Муслиу, по-
барал формирање 
Национално со бра-
ние кои ќе изготви 
заедничка плат фор-
ма како основа за 
преговори со Бел-
град. Во спротивно, 
ќе се реактивирал 
одржаниот рефе-
рендум во 1992 го-
дина, со кој е предвидено трите општини од Јужна 
Србија да се припојат кон Косово. Умереното крило 
на Албанците, пак, се противи на радикални ме-
тоди и најавува припојување на Прешевската до-
лина кон Косово, само доколку реонот околу Ми-
тровица се припои кон Србија.

САД треба да бидат првата земја која ќе ја признае но-
вата европска држава, а чекорот според строго утврден 
план ќе го следат Албанија, Црна Гора, Македонија, Буга-
рија, Хрватска и Словенија. Веројатно Вашингтон ќе при-
бегне кон реализација на овој план, затоа што има довер-
ливи информации од теренот дека за време на август и 
на септември, албански паравојски ја подготвуваат ак ци-
јата "Косовска бура". Некои познати аналитичари веќе 
твр дат дека САД на местото на Агим Чеку за косовски 
премиер ќе го назначат публицистот Ветон Сурои. Во 
овој период, властите во Приштина собираат пари, не за 
оружје, туку за отворање дипломатски претставништва 
во дваесеттина држави во светот, пред сè, во САД, Ка на-
да, но и во неколку исламски земји. 

За да не дојде до нервозна реакција на Србија, ЕУ е 
задолжена да го одврзе кесето и на Белград да му понуди 
низа привилегии. Една од нив веќе е остварена - про дол-
жија преговорите за стабилизација и асоцијација. Наесен 
би требало да следуваат привлечни инвестиции. Исто-
времено, Вашингтон воопшто нема да зборува за апсе-
њето на Ратко Младиќ. 

БАЛКАНСКА МАПА НА ЦНН - БАЛКАНСКА МАПА НА ЦНН - 
МАКЕДОНЦИТЕ И ЦРНОГОРЦИТЕ МАКЕДОНЦИТЕ И ЦРНОГОРЦИТЕ 
СО НЕДЕФИНИРАНА СО НЕДЕФИНИРАНА 
НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТНАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ


