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Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

ОБЕДИН   ЕТИТЕ НАЦИИ ОБЕДИН 
НАДВО   Р ОД  ИГРА!НАДВО 

Откако САД и нивните 
сојузници од  Европската 
унија се соочија со тврдото 
одбивање на Руската 
федерација во Советот за 
безбедност на Обединетите 
нации да биде прифатен 
планот на финскиот 
дипломат Марти Ахтисари за 
условна независност на 
покраината Косово, 
светската организација чија 
основна цел е зачувување на 
мирот, безбедноста и 
мирниот демократски развој 
на земјите-членки, повторно 
е ставена настрана.

Се чини дека оваа 
ситуација им претходеше и 
на воените интервенции на 
Западот во Авганистан, во 
поранешна Југославија и во 
Ирак, поради што ваквиот 
развој на состојбата воопшто 
не треба да ја радува 
македонската надворешна 
политика и нашето државно 
раководство.

Оценките на 
разузнавачките извори се 
дека бегството на 7 опасни 
криминалци од косовскиот 
затвор "Дубрава", како и на 
Џемаил Исени, алијас 
командант Џејми Шеј, кој 
невнимателно бил пуштен да 
присуствува на погребот на 
неговата мајка, иако се 
работи за осудено лице за 
најтешки дела на тероризам, 
е дел од некакво сценарио за 
дестабилизација на 
Западниот Балкан со цел да 
се исфорсира одлука за 
добивање независност на 
Косово.

Очигледно е дека западните со-
јузници, кои на најразлични на-
чини се обидуваа да го исфор-

сираат прифаќањето на планот на Мар ти 
Ахтисари, кој беше одбиен од Москва и 
со можноста за истакнување на правото 
на вето во Советот за безбедност на 
ООН, за да можат да продолжат со ос т-
варувањето на својата намера отидоа 
на создавање нова "бај-пас" инсти туци-
ја, која ќе се зафати со истиот проблем, 
за каква се сфаќа формираната Контакт 
група за статусот на Косово, составена 
од претставници на САД, Руската феде-
рација и од Европската унија. Така, 
Френк Визнер, Волфганг Ишингер и 
Александар Харченко, кои во меѓу вре-
ме престојуваа во Приштина и во Бел-
град, веќе ги упатија поканите до двете 
страни за отпочнување на состанокот 
на Контакт групата на 30 август во 
Виена. Меѓутоа, и од двете најзаин тере-
сирани страни засега не се пласирани 
никакви нови ставови кои би го пот-
помогнале компромисното решавање 
на проблемот за идниот статус на по-
краината Косово. Напротив, кај члено-
вите на Контакт групата се пласираше и 
можноста за поделба на Косово докол ку 
за тоа се залагаат и двете страни, што од 
друга страна отвора нови искушенија за 
активирање на радикалните елементи 
во овој регион кои не само што не ми-
руваат, туку продолжуваат со свои под-
готовки за акција. Тоа се однесува и на 
српските доброволци во Косовска Ми-
тровица, но и на разни милитантни ал-
бански групи како АНА, ОНА и слич ни, 
кои можат повторно да го дестаби ли-
зираат Балканот.

ШТО СЕ КРИЕ ЗАД 
ЗАОБИКОЛУВАЊЕТО 

НА ООН?
Иако формирањето на Контакт гру-

пата сепак е помирољубиво соочување 
со тежината на проблемот кој ги мачи 
Србија и Косово, но и соседните земји, 
меѓу кои и Македонија, Црна Гора и 
Грција, каде одамна постоеја најави за 
активирање на разни албански мили-
тантни групи отколку, на пример, пре-
земањето казнени експедиции против 
режимот на Талибанците во Авганистан, 
против комунистичкиот диктатор Сло-
бодан Милошевиќ или, пак, на Садам 
Хусеин во Ирак, ваквата одлука на 
Западот покажува и нивна немоќ да 
издејствуваат донесување одлука која 
би била по желба на "меѓународната 
заедница", од која по зајакнувањето на 
Руската федерација на чело со Вла ди-
мир Путин, руската дипломатија почна 
да ги покажува свои цврсти заби. Од 
друга страна, пак, тоа значеше и вери-

фикација на исправноста од презе ме-
ната воена интервенција во 1999 го ди-
на, која беше предводена од САД и од 
НАТО, со која беше соборен режимот на 
Слободан Милошевиќ, но беа унака жа-
ни економиите на Србија, Македонија и 
на Косово, кои тешко се соочуваа со 
долгорочната стагнација. Последиците 
од директните воени напади и бомбар-
дирања со бомби со осиромашен ура-
ниум ќе останат како подолгорочни 
проблеми за здравјето на населението, 
кое и онака е осиромашено.

КАДЕ Е ОБСЕ?
Во целата анализа на случајот со Ко-

сово се поставува прашањето што ра-
боти и институцијата ОБСЕ, која порано 
беше позната како конференција за ев-
ропска безбедност и соработка и која 
од Самитот во Хелсинки ја етаблираа 
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политиката на неменување на грани-
ците, што беше сфатена како основен 
елемент за зачувување на мирот во Ев-
ропа. Но, распаѓањето на комунизмот, 
падот на Берлинскиот ѕид и сè она што 
се случи кон крајот на минатиот век го 
направија своето, па така оваа орга ни-
зација во која, освен европските држа-
ви, членуваат уште САД и Канада, беше 
ставена на маргините на политичкото 
одлучување. Нивни претставници дејс-
тву ваат во регионот во функција на 
контрола или помагање на сè она што 
се одвива во мачните процеси на тран-
зиција, но од локалното население не 
се доживуваат многу пријателски, отка-
ко пред воената интервенција против 
Југославија во 1999 година нивни чле-
нови беа фатени како ги маркираат 
воените цели во покраината Косово и 
во Србија.

Според наше мислење, ОБСЕ би има-
ла голема улога во борбата против ис-
ламскиот фундаментализам и теро ри-
зам, на која й се посветува сè поголемо 
внимание во сите европски земји, но 
сепак недостасува една координирана 
акција на глобален или ако сакате по-
прецизно и на европски план, која ќе се 
занимава и со реалните ситуации во 
овој дел од светот каде постои и голема 
меѓурелигиска поделба. 

Европската унија доцни со форми-
рањето безбедносни органи, кои би 
имале поголема ефикасност на овој 
план и поради постојните несогласу-
вања околу донесувањето на новиот 
Устав на ЕУ и пополнувањето на нејзи-
ниот буџет. Затоа, во медиумите и пона-
таму ќе наоѓаме информации за откри-
вање на разно-разни исламско-фунда-
менталистички групи кои останаа на 
Косово, во Санџак, Босна и Херцеговина 
и во Македонија, по војната со која се 
распадна Југославија. Влијанието на Ал 
каида врз нивното избувнување и акти-
вирање е посебно прашање и засега не 
постојат податоци дека соседните земји 
на Балканот соработуваат на планот на 
собирање и размена на информативно-
разузнавачки податоци, кои би биле 
потребни за преземање на координи-
рана и заедничка акција. Во таа смисла, 
во оптек останува и изветвената фор-
мула дека инсистирањето за независ-
ност на Косово го форсираат подземни 

кругови на светските центри на моќ, 
кои не би сакале да ја видат Европската 
унија како стабилен и моќен економски, 
воен и политички центар во светската 
политика.

  

ЕВРОПСКАТА УНИЈА И 
КОСОВО

Во согледувањето на политиката на 
Европската унија кон Косово, која ја 
претставува од германскиот дипломат 
Волфганг Ишингер, кој со својот авто ри-
тет е прифатен и од Белград и од Приш-
тина, не е јасно дали во Брисел веќе се 
усогласени ставовите по праша њето за 
одредување на идниот статус на Косо-
во. Иако ЕУ настапуваше заедно со САД 
во одмерувањето на силите во Советот 
за безбедност на ООН каде без гласо-
вите на Москва, а помалку и на Пекинг 
не можеше ниту да стане збор за лесно 
постигнување на целта, тие сепак не-
маат цврст став. Затоа, во функција на 
подготовки на  наредниот состанок на 
министрите на земјите-членки на ЕУ за 
Косово, во покраината престојуваше 
Луиш Амадо - португалски министер за 
надворешни работи, кој истакна дека 
ЕУ има посебна одговорност за судби-
ната на Косово. Тоа најдобро може да се 
согледа и од анализите на верижната 
реакција, која би настанала и внатре во 
Унијата каде членките се соочуваат со 
внатрешни сепаратистички појави, од 
кои покрај познатите, како Баскија, Кор-
зика, Јужен Тирол и слично најновата е 
желбата на победничката партија на 
последните избори Шкотска да излезе 
од Обединетото Кралство.

Ако оваа работа ја префрлиме на 
домашен терен, независноста на Ко со-
во би водела кон легитимно поста ву-
вање и на прашањето за поделба на 
Босна и Херцеговина, од која би из-
легла Република Српска, апетити за 
вакви работи се покажуваат и од Вој-
водина и од Санџак, а најмногу од Ал-
банците во Јужна Србија, Северна Гр-
ција, како и од Македонија. Како би се 
соочила Европската унија со овие теш-
ки прашања е посебно прашање, кое 
би можеле да го поврземе со ак туел-
ните судири меѓу Полска и остана тите 
членки.

Форсирано беше решавањето во по-
следен момент. Токму компликациите 
на процедурата за утврдување и доне-
сување одлука во рамките на Унијата 
можат да бидат тотално неефикасни во 
случај на  Западниот Балкан повторно 
да избувнат нови немири и безредија.

РУСИЈА ОСТАНУВА НА 
СВОИТЕ СТАВОВИ

Москва се спротивставува на поста-
вувањето рокови за решавање на косов-
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ското прашање и таа смета дека гене-
ралниот секретар на ООН, Бан Ки Мун, 
по пропаста на седницата на Советот за 
безбедност и одлуката за формирање 
на Контакт групата за Косово, поставил 
рок за поднесување на извештајот од 
работата на тројката Визнер-Ишингер-
Харченко, а не и за траењето на прего-
ворите. Рускиот претставник во Контакт 
групата Александар Харченко повторно 
потсети дека само во случај "тројката" 
да дојде до решение што би било при-
фатливо и за Бел-
град и за Приш-
тина, тогаш так-
виот предлог би 
можел да биде 
упатен до Сове-
тот за безбед ност 
на ООН. Со еден 
збор, тоа значи 
вртење во круг 
или бркање на 
ку чето на сопс-
твената опашка, 
што би било ис-
ко ристено од по-
литиката за за-
фаќање по повол-
ни позиции во 
меѓународната 
по литичка сцена. 

Некои по втор-
но очекуваат дека 
Москва сака да 
издејствува не какви компен за ции од 
Вашинг тон во поглед на донесувањето 
решение за Ко со во, но истото беше 
оценувано и порано, но до тоа не дојде. 
Напротив, со затегнувањето на шпи он-
ската војна меѓу Москва и Лон дон, со 
повторно воведување на прак тиката за 
патролирање на руските стра тегиски 
бомбардери, некои аналитича ри ситуа-

цијата ја споредуваат како прет ходница 
на Студената војна. 

Со други зборови, и по изминувањето 
на рокот од 120 дена за донесување на 
извештајот на Контакт групата за Ко-
сово, на сцена остануваат сите можни 
сценарија како што се оние за пред из-
викување немири на Косово и во со-
седните земји, кои би биле предизви-
кани од албански неформални или те-
рористички групи и организации, кои 
особено би можеле да дејствуваат во 

Косово и во Македонија се индикатор 
за организирана акција за такво нешто, 
ако не и за "нивно намерно осло бо-
дување" во функција на деста били за ци-
ја на регионот и конечно ре ша вање на 
статусот на Косово. Но, во оваа смисла, 
се поставува и прашањето што ако со 
тоа се занимаваат и радикалните струи 
во српскиот дел кај Косовска Митро-
вица, или, пак, во Република Српска, 
кои со истиот аршин би морале да би-
дат оценувани како реалност. Всушност, 

ексклузивноста 
на албанските 
"борби за чо ве ко-
ви права" и сл. 
одамна се про-
чи тани од свет-
ските и европ-
ските центри на 
моќ и тие веќе 
се оценуваат и 
како посреден 
обид за созда ва-
ње на голема Ал-
банија, токму по 
последните из ја-
ви на високи ал-
бански раково ди-
тели и од Ко сово 
и од Алба ни ја. 
Токму на овие 
прашања треба 
да по ра ботат и 
надлеж ните др-

жав ни органи на Република Ма кедонија 
за да не доживееме "спон та нитет" во 
слу чувањата, кои ќе нè стават на по  зи-
циите на преживување на нова кола те-
рална штета или со класични фор мули 
речено - Македонија во никој случај не 
смее да си дозволи да стане монета за 
поткусурување на терито ри јалните дел-
би меѓу Србите и Албанците на Косово. 

насока на запирање на патот на Ма-
кедонија кон НАТО и Европската унија. 
Во оваа смисла, без оглед на фактот што 
од седницата на Советот за безбедност 
на кој претседаваше претседателот Бран-
ко Црвенковски произлегоа смирувачки 
оценки за постоење поволните безбед-
носни состојби во државата, последните 
бегства на осуденици од затворите во 

ВИЕНА: ЦЕНТАР НА ДИПЛОМАТИЈАТАВИЕНА: ЦЕНТАР НА ДИПЛОМАТИЈАТА


