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Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

СУДРЕНИ ИНТ   ЕРЕСИСУДРЕНИ ИНТ   
КОИ ВОДАТ ДО    ВОЈНА!КОИ ВОДАТ ДО  

С Т УД Е Н АТА  В О Ј Н А  Ж Е С ТО К О  С Е       С П Р О В Е Д У В А  Н А  Б А Л К А Н О ТС Т УД Е Н АТА  В О Ј Н А  Ж Е С ТО К О  С Е   

Веќе одамна е познато дека Бал-
канот како важно геостратешко 
подрачје, во кое се вкрстуваат 

влијанијата на западната христијанска 
и ориенталната муслиманска култура и 
цивилизација, претставува идеално 
место за одмерување на позициите на 
моќ и интереси на големите сили, кои 
во својата вечна борба за остварување 
на доминација забораваат на после ди-
ците од таквата политика, која никако 
да придонесе за симнување на тажната 
констатација дека балканското буре со 
барут и натаму ги загрозува мирот и без-
бедноста и останува невралгична точка 
на светската политичка сцена.

За состојбите на Балканот неодамна 
коментираше и угледниот "Њујорк тајмс", 
кој смета дека по јаловите пре говори 
на двете страни со посредство на трој-
ката Визнер-Харченко-Ишингер, би мо-
жело да дојде до еднострано про гла-
сување на независност на Косово, кое 
воопшто не е добро решение без со-
глас носта на Србија и Русија, како и ре-
алноста од повторување на судирите 
во БиХ поради најавената сепарација 
на Република Српска доколку дојде до 
остварување на таквата акција, која 
веќе ја најави победникот на завр ше-
ните косовски избори Хашим Тачи, по-
требна е итна, креативна акција на го-
лемите сили. "Њујорк тајмс" смета дека 
Србите и натаму одбиваат да го при-
фатат фактот дека го загубиле Косово 
по интервенцијата на НАТО во 1999 го-
дина, додека Албанците на Косово сè 
уште не се подготвени за добивање на 

Влијателниот "Њујорк тајмс", 
во својот најнов уводник, 
смета дека со оглед на 
неможноста за изнаоѓање 
решение за иднината на 
Косово, кое би ги задоволило 
двете страни, а и поради 
опасноста од ескалација на 
сепаратистичките тежненија 
на Република Српска дошло 
времето за итна, креативна 
дипломатска акција на 
големите сили, која ќе значи 
прием на остатокот од земјите 
на Западен Балкан во НАТО и 
во Европската унија, каде што 
проблемите со суверенитетот, 
меѓусебните граници и старите 
нетрпеливости конечно ќе 
бидат симнати од агендата на 
кризните жаришта во светот.

За сериозноста на најновата 
криза околу неможноста за 
решавање на косовската 
криза, со еднострано про гла-
сување на независност од 
страна на поранешниот ге-
рилец Хашим Тачи, чија 
партија победи на изборите во 
Косово, како и за опасноста од 
нови насилства во дејтонската 
БиХ, каде Република Српска 
најави референдум за 
прогласување независност, 
предупредува и лондонскиот 
"Индипендент", кој смета дека 
разврската на проблемите би 
можела да се бара низ нова 
војна на Балканот!

Дали македонската 
дипломатија треба да ги 
насочи своите интензивни 
напори за добивање покана за 
членство во НАТО со истакну ва-
ње на ризиците кои произ ле-
гуваат од нерешеното косов-
ско прашање и врз безбед-
носта на Република Маке до-
нија, која повторно може да се 
најде во улога на жртва на не-
заситените апетити и долго роч-
ни конфронтации на соседите?

независноста која упорно ја бараат! 
Весникот истакнува дека неодамна Ев-
ропската комисија изготвила извештај 
во кој се оценува дека администрацијата 
на Косово е заплеткана во митото, ко-
рупцијата и организираниот криминал. 
Унилатералната декларација за неза-
вис ност на Косово, признаена од САД и 
од дел од Европа, но не и од Обе ди не-
тите нации, од Русија или Србија би би-
ло незадоволително, додека обнову-
вањето на судирите во Босна би било 
ка  тастрофално! Но, оставањето на Ср-
бите и на нивните поддржувачи во Ру-
сија бесконечно да го потпалуваат тој 
судир не значи ништо освен запирање 
на реалното решение, кое би прет ста-
вувало собирање на сите балкански на-
ции под чадорот на Европската унија и 
на НАТО, каде прашањата за суве ре ни-
тетот, границите и нивните вековни не-
трпеливости конечно ќе бидат запрени. 
Тоа е она со што ЕУ ќе ги задоволи сите 
страни. А тоа е токму она што Вашингтон 
ќе го направи со потребните напори да 
ги убеди Русите дека нивните воени иг-
ри во обновената студена војна се опас-
ни, дека не водат никаде и се крајно 
бескорисни.

ШТО ПЛАНИРААТ ВО 
ЕУ?

Иако и лондонскиот високотиражен 
и независен весник "Индипендент" се 
доближува до претходните оценки и 
истакнува дека на Балканот, по сè она 

ЕУ ПРЕД ГОЛЕМ ПРЕДИЗВИКЕУ ПРЕД ГОЛЕМ ПРЕДИЗВИК
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СУДРЕНИ ИНТ   ЕРЕСИЕРЕСИ  
КОИ ВОДАТ ДО    ВОЈНА! ВОЈНА!  

С Т УД Е Н АТА  В О Ј Н А  Ж Е С ТО К О  С Е       С П Р О В Е Д У В А  Н А  Б А Л К А Н О Т  С П Р О В Е Д У В А  Н А  Б А Л К А Н О Т
што се случува со Косово и БиХ, е мож-
на дури и нова војна, се чини дека Ев-
ропската унија и натаму недоволно ра-
зумно го следи опасниот развој на си-
туацијата, иако е свесна дека Вашингтон 
одамна се изјасни оти одговорноста за 
оваа ситуација сепак останува во ра-
цете на Брисел.

Откако комесарот за надворешна 
политика Хавиер Солана не успеа да го 
оствари единствениот став на Унијата 
во однос на пропаднатиот план на фи н-
скиот дипломат Марти Ахтисари за над-
гледувана независност на Косово, во 
нејзините редови повторно се огла сија 
дисонантни ставови на одделни членки 
кои сметаат дека таквиот пре се дан со 
Косово би можело да има вли јание и 
врз нивните внатрешни про бле ми од 
слична провиниенција, како што е, на 
пример, Шпанија со баскиското пра ша-
ње и сл.

застанал зад тамошните Албанци и не 
презел ништо за време на својот мандат 
за заштита на преостанатото српско на-
селение во оваа формално и натаму 
српска покраина.

Париз би сакал да се појави и да се 
наметне како решавачки фактор, кој ќе 
го расплетка косовскиот јазол со про-
гласувањето на независноста на Косово 
за време на преземањето на Франција 
на Претседателството на Унијата по 1 
јуни 2008 година, откако претходно би 
се издејствувал позитивен став на Бел-
град, кој би добил како отстапка побрзо 
зачленување во Европската унија. Но, 
актуелните изјави на српското рако вод-
ство, кое и натаму е притиснато од го ле-
мото влијание кое го остварува ради-
кал ната партија на Воислав Шешељ, ба-
рем засега не покажуваат никаква на-
мера за попустливост, потпирајќи се на 
Москва, која оствари невидена дипло-
матска успешна акција за оневоз можу-
вање на преседанот со решавањето на 
косовскиот проблем без одлука на Со-
ветот за безбедност на ООН кој би пре-
раснал во правило во третирањето и во 
решавањето на такви слични прашања, 
кои постојат и во други земји.

ШТО ПРАВИ 
МАКЕДОНСКАТА 
ДИПЛОМАТИЈА

Откако американската админи стра-
ција неколку пати ја потврди одлуката 
за користење на уставното име кое, спо-
ред вториот човек на Стејт департмент, 
Николас Барнс, не може да биде иско-
ристено како грчко вето при приемот 
на нашава држава во членство во НАТО, 
станува сосема јасно дека македонската 
дипломатија мора да ги насочи своите 
акции кон земјите од ЕУ, кои и натаму 
имаат некои резерви кон нас, а кои де-
лумно произлегуваат и од нивните об-
врски кон Грција, која е членка и на 
НАТО и на Унијата. Тоа особено треба да 
биде манифестирано и во односите со 
Франција, која сама се наметнува како 
фактор за разрешување на балканскиот 
јазол, а која остана единствен постојан 
член на Советот за безбедност со право 
на вето која не ја признала Република 
Македонија под уставно име!

Во нашиот севкупен настап во ев роп-
ските престолнини мора да се иско рис-
ти и неодамнешниот случај со ликви да-
цијата на екстремистичко-крими нал на-

та група во с. Бродец, која располагаше 
со арсенал на оружје кое, според ст руч-
њаците, е доволно за освојување на 
помал град и која била опремена со 
моќ но оружје и униформи, кои потек-
нуваат од засега неидентификувана ев-
ропска држава!? Ќе треба да й пока же-
ме на Европа дека постоиме како орга-
низирана држава, која се штити себе и 
својот народ со активирање на воору-
жените сили за одбрана на терито ри-
јалниот интегритет и суверенитет, др-
жава која може навреме да реагира на 
провокациите кои доаѓаат од надвор и 
кои имаат цел да ја внесат Македонија 
во разрешницата на косовскиот про-
блем. А тоа се однесува и на активноста 
на терористичката организација АНА, 
која најавува отцепување на западните 
делови од Македонија и на акциите за 
наводна регрутација на македонски 
граѓани во т.н. "Гарда на цар Лазар", која 
ќе ги брани Србите на Косово.

Покрај тоа, треба да й се каже на Ев-
ропа дека предолго се влечат потези 
кои нè водат кон конечна стабилизација 
на невралгичниот Балкан и дека Ал бан-
ците би можеле да исценираат стотици 
ситуации и комбинации, па дури и вој-
на, која би водела кон остварување на 
нивната желба - создавање на голема 
Албанија.

Се чини дека е дојдено време кога 
балканските народи треба да ја отфрлат 
старата констатација за нивната ме ѓу-
себна нетрпеливост, како на воинствени 
племиња кои одат од еден кон друг 
воен судир, а без притоа да се ела бори-
раат стратегиските интереси на голе-
мите сили, кои се крстосуваат токму ту-
ка, на местото каде се среќаваат хрис-
тијанството и исламот, западната циви-
лизација и Ориентот. Со еден збор, пр-
едлогот на "Њујорк тајмс" за ставање на 
остатокот од земјите на Западен Балкан 
под чадорот на Европската унија и 
НАТО станува единствено универзално 
решение, кое би водело кон гаснење на 
балканското буре со барут!

Победничката изјава на Хашим Тачи, 
кој најави прогласување на независност 
на Косово по истекот на рокот за за вр-
шување на преговорите меѓу Приштина 
и Белград со посредство на тројката од 
меѓународната контакт група за Косово 
Визнер-Харченко-Ишингер, веднаш бе-
ше осудена како избрзан чекор и про-
тив волјата на меѓународната заедница, 
која во овој момент, поради про ти ве ње-
то на Русија не може да смета на ко неч-
но решение преку Советот за без бед-
ност на ООН.

Очигледно е дека стратезите на на-
дворешната политика на ЕУ сакаат да 
добијат на време кое е потребно за 
евентуално убедување на Москва да ја 
прифати независноста на Косово кое 
засега останува само гола илузија.

Во сè тоа особено активна станува и 
Франција, откако за нејзин претседател 
беше избран проамерикански распо-
ложениот Николас Саркози, кој на чело 
на француската дипломатија го постави 
Бернард Кушнер, кој неславно ја за вр-
ши улогата на администратор на Косово 
откако беше обвинуван дека целосно 

СУДИР НА СУПЕР СИЛИТЕСУДИР НА СУПЕР СИЛИТЕ


