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Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

БУДЕЊЕ НА БА   ЛКАНСКИТЕ ДУХОВИ!БУДЕЊЕ НА БА 

С Е  З А К А Н У В А  Н О В  С У Д И Р  С Е  З А К А Н У В А  Н О В  С У Д И Р  

Балканот се наоѓа пред нај се риоз-
ната криза по 1999 година, ре ша-
вањето на косовското прашање 

во наредниве месеци може да пред из-
вика сериозна дестабилизација, од што 
не е исклучено да биде загрозена и 
безбедноста на Македонија, односно 
мирот во регионот во голема мера е 
доведен во фаза на ризичност... На Бал-
канот му претстои турбулентен период, 
а Македонија ќе биде еден од главните 
правци кон кои ќе се шири конфликтот 
од Косово, се очекуваат сериозни ин-
циденти и ескалација на ситуацијата 
поради влијанието и поддршката на 
Русија... Ова се само дел од оценките на 
влијателните странски медиуми, на ис-
такнати политичари и експерти во пог-
лед на она што може да се случи во ре-
гионот, кој оправдано е наречен буре 
со барут.

Долготрајноста на кризата за која не 
можеше да се најде решение поради 
тврдите ставови на двете страни, што е 
филувано со поддршка од светските 
центри на моќ, деновиве ја доживува 
својата кулминација со низа неиз вес-
ности кои произлегуваат од ставот на 
Белград дека не доаѓа предвид отка-
жувањето од 15 отсто од сопствената те-
риторија и од ставот на Приштина дека 
независноста на Косово е свршен чин.

Пред парламентарните избори во Ру-
сија, на кои партијата на рускиот прет-
седател Владимир Путин забележа убед-
лива победа, предупреди дека ни ту 
еден регионален проблем не може да 
се реши со сила.

"Русија е заинтересирана за јакнење 
на колективните и на правните начела 
во меѓународните односи. Уверен сум дека 
денес ниту еден регионален про блем не 
може да се реши со помош на силата, со 
помош на мечот, без оглед на тоа дали 
се работи за Косово, Иран или Судан".

Британскиот весник 
"Гардијан" смета дека 
Балканот се наоѓа пред 
најголемата криза откако 
неуспешно завршија 
преговорите меѓу Белград и 
Приштина, додека лондонски 
"Тајмс" тврди дека 
евентуалното прогласување 
независност на Косово ќе ги 
натера другите земји да се 
определат за негово 
признавање, што може да ги 
разбуди старите балкански 
духови кои го следеа 
распаѓањето на поранешна 
Југославија.

По победата на партијата на 
Владимир Путин на 
парламентарните избори во 
Русија, тој си ја обезбеди 
сопствената доминација во 
политиката во земјата, од што 
може да се извлече и оценката 
дека ќе порасне и неговото 
влијание врз светските 
настани, а особено околу 
проблемот со Косово и 
спроведувањето на ставот на 
Москва дека не може да се 
направи преседан во 
меѓународните односи со 
давањето независност на 
српската покраина.

Македонија мора да биде 
подготвена на сите 
предизвици кои ќе настанат по 
безбедноста на нашата држава 
и прелевањето на косовската 
криза на наша територија. По 
негативните искуства со 
косовските бегалци во 1999 
година, затворањето на 
северната граница, само по 
себе, се наметнува како 
единствено решение.

Путин нагласил дека меѓу на род ната 
мисија може да успее само ако пот пир-
ка не се бара во воената сила, туку во 
други современи фактори на влијание 
врз меѓународните процеси. 

"Без оглед на заплетканоста на свет-
ската политика, изборот е многу прост. 
Или секој ќе работи за себе или ќе по-
ста пу ваме колективно, заеднички. Само 
за едно можеме да ги пронајдеме вис-
тин ските одговори на заканите на мо-
дер ната епоха", констатира Путин.

Оваа суштинска порака претежно се 
однесува на САД кои, според бел град-
ска "Политика", упатиле понуда до Мос-
ква во однос на тоа дека ќе ги приз-
наат завршените парламентарни из бо-
ри под услов Русија да се откаже од под-
дршката на Србија за косовскиот про-
блем!

Од друга страна, пак, косоварите се 
надеваат на брзо признавање на неза-
висноста од страна на САД и на ЕУ, иако 
и таму постои извесен скептицизам де-
ка тоа ќе биде најправилната одлука на 
Брисел, бидејќи за 5 земји-членки на 
Уни јата и тоа: Шпанија, Романија, Сло-
вачка, Грција и Кипар, тоа не е вистин-
ското решение.

 

ШТО ПРЕДВИДУВААТ 
АНАЛИЗИТЕ?

Длабокото незадоволство поради 
одолговлекувањето на донесувањето 
на одлуката за статусот на Косово се 
заканува да го вовлече регионот во нов 
круг крвопролевања, пишува бри тан-
скиот "Санедеј тајмс". Додека Косово се 
приближува до одлуката за про гла су-
вање независност, што веројатно ќе 
предизвика судир со Србија, во по краи-
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ната од сенка излегуваат паравоените 
формации како АНА, која најави дека ќе 
ја штити северната граница од српска 
агресија. Се вооружува и српското мал-
цинство на Косово, така што 16.000 вој-
ници на КФОР, кои деновиве добиле 
засилување, можат да се најдат во су-
дир кој би можел да ја вовлече и Русија! 
Веќе на ТВ-Приштина се објавени сним-
ки на терористичката АНА, а се обно-
вуваат и активностите на терористите 
во Бујановац, Прешево и во Медвеѓе, 
кои се минимизираат и се објаснуваат 
како дејност на обични криминални 
групи, како што беше случајот и во Ма-
кедонија во селото Бродец. Од Белград 
пристигнуваат уверувања дека не доаѓа 
предвид воена разврска, додека од 
друга страна неформално прис тигну-
ваат информации за раздвиженост на 
српски трупи на границата кон Косово. 

ниот, српскиот дел на Косово, а дове-
дува и силни зајакнувања од Германија 
и од САД, кои биле дел од нивните 
"стратегиски резерви за брза интер-
венција...". Агенцијата АП јавува дека 
Бел град се заканува со "целосна еко-
номска и сообраќајна блокада на Ко-
сово" во случај на прогласување неза-
висност на покраината, додека БиБиСи 
објаснува дека нема да има струја ниту 
за Косово ниту, пак, за воената база 
"Бондстил".

Накусо речено, затегнатоста секој-
днев но се зголемува, а со тоа и шпе ку-
лациите дека во случај на нови насил-
ства против српското малцинство на Ко-
сово, Русија би интервенирала со свои 
сили, кои би се истоварила во српските 
енклави на север од покраината, а би 
биле транспортирани со авиони кои би 
ги прелетале териториите на Романија 

галци од Косово, како и заради кон-
стантните оби ди на некои кругови од 
соседството да ја вовлечат во српско-
албанскиот су дир, Македонија мора 
со голема буд ност да го следи развојот 
на настаните и едноставно да преземе 
мерки за заштита на својата територија 
од деј ствувањето на какви и да било 
пара милитаристички фор мации, кои 
се по врзани со едната или со другата 
страна во судирот. По раз бивањето на 
"екс тремно криминалната група" во 
село Бродец и пронајдениот арсенал  
оруж је, кое може да биде искористено 
во воени цели, не треба да се за лажу-
ваме со оценките дека и кај нас по-
стојат по мали криминални групи кои 
не можат да калкулираат со влијанието 
кај мес ното население. Особено по-
ради фак тот дека Фазли Велиу најави 

Членот на српскиот преговарачки тим 
Марко Јакшиќ изјави дека Белград не-
ма мирно да го набљудува грабањето 
на територијата и дека во случај на про-
гласување независност, ќе почне битка 
за реинтеграција на Косово во Србија. 
Извори блиски до полицијата во Ко сов-
ска Митровица изјавиле дека тамош-
ните власти почнале да им делат оружје 
на српските граѓани.

Аналитичарите оценуваат дека во 
таков случај Србија би ја затворила 
границата кон Косово и би ја прекинала 
испораката на електрична енергија, како 
и севкупните економски односи.

Според српски извори, КФОР врши 
рокади на своите војници низ се вер-

и на Бугарија! Без оглед на малата ве-
родостојност на ваквите пласирани 
про пагандни пораки, западните анали-
тичари сметаат дека сепак постои го-
лема можност за директно вовлекување 
на Русија во новиот српско-албански 
воен судир!

ДАЛИ СМЕ 
ПОДГОТВЕНИ ЗА 

ВАКВИ НАСТАНИ?
Поучени од негативните искуства 

од настаните во 1999 година, кога на-
шата држава беше преплавена со бе-

ре грутација на 10.000 Албанци од Ма-
кедонија, кои ќе го бранат независно 
Косово од Ср бите, како и толеран ци-
јата на косов ските терористички гру-
пи од страна на УНМИК и на КФОР, кои 
многу лесно би можеле да ни дојдат 
како несакани гости!

Ова особено се однесува и за ак тив-
носта на припадници на "Гардата на 
цар Лазар", наводно регрутирани на 
наша територија, кои би можеле лесно 
да нè вклучат во судир кој би имал 
несо гле дливи последици по нашата 
безбедност. Веќе е јасно дека од ст ра на 
на ОБСЕ беа прегледани постојните 
болници во Скоп је, во кои би биле 
прифаќани ра нети и болни лица од Ко-
сово и дека тоа е уште еден ин дикатор 
за сериозноста на ситуацијата.

Јасно е дека поддршката на маке-
донските албански политички партии 
за независноста на покраината е по-
веќе од очигледна но, исто така, треба 
да ни биде јасно дека настаните во Ко-
сово би морале да ги пречекаме како 
организирана држава, која знае и 
умее како да се одбрани од предиз-
виците на војната. Тоа особено и по-
ради фак тот дека не ја добивме по-
требната меѓу народна поддршка за 
обележу ва ње на северната граница и 
покрај до говорот за разграничување 
со тогашна Југо сла вија, кој е депо ни-
ран во ООН! Всушност, тоа ќе биде и 
голем тест за тоа дали сме подготвени 
да бидеме фактор на мирот и безбед-
носта во ре гионот, откако веќе станав-
ме таков фак тор во меѓународни раз-
мери, со испраќање на наши воени 
ефективи во мировни мисии во Авга-
нистан, Ирак, Либан или во Босна.

КРИМИНАЛЦИ ИЛИ ТЕРОРИСТИ - КРИМИНАЛЦИ ИЛИ ТЕРОРИСТИ - 
МОРА ДА СЕ ЕЛИМИНИРААТМОРА ДА СЕ ЕЛИМИНИРААТ


