
20  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  713 / 29.2.2008

П Р Е Д И З В И Ц И Т Е  О Д  К О С О В С     К И О Т  П Р Е С Е Д А НП Р Е Д И З В И Ц И Т Е  О Д  К О С О В С  

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Р Е ГИОН

По едностраниот чин на про гла су-
вање на независноста од ст ра на 
на косовското Собрание, запад-

ните земји почнаа да се загрижуваат за 
состојбите. И покрај тоа што дел од нив 
ја признаа новата балканска држава, 
сепак истите тие предупредуваат на 
турбулентна и тензична година во ре-
гионот. Американските гласила комен-
тираат дека ОВК беше една од првите 
терористички организации поврзани 
со Ал каида и дека нејзините ветерани 
и симпатизери сега ја сочинуваат Вла-
дата на Косово. Лошите момчиња сега 
ќе добијат нови поголеми овластувања, 
всушност тие ќе водат држава. Аме ри-

На Балканот врие. 
Многумина предупредуваа на 
последиците, но ретко кој 
сакаше да ги слушне. Сè беше 
еднострано, натурено, 
самобендисано... Се 
повампирија 
националистичките духови и 
страсти и го вративме филмот 
од деведесеттите години на 
минатиот век. Полуостровот 
повторно личи на Блискиот 
Исток. Разделен, 
спротивставен, замразен 
меѓусебно. Европа гледа, 
молчи и дотура масло во огнот. 
Зошто? Кому му оди во прилог 
повторното потпалување на 
балканскиот фитил? Кому му е 
во интерес уривањето на 
основните принципи на 
меѓународното право и 
етничкото разграничување на 
нациите? Во сè ова постои игра. 
Се креира нов поредок во 
геополитичките односи, од 
корен се менуваат односите 
меѓу државите во светот. И 
како по обичај, повторно 
најголеми жртви ќе бидат 
малите, немоќните, народите 
кои служат како 
експериментални опити во 

рацете на семоќните. На крај ќе 
бидат опишани како 
вкалкулирана колатерална 
штета за добробитот на светот. 
Раздели па владеј - оваа 
политичка стратегија многу 
пати досега се применувала. 
Веројатно, така ќе биде и 
отсега. Предизвиците кои 
стојат пред неколкуте државни 
субјекти во нашиот регион се 
огромни. Умереноста во 
пристапот на решавањето на 
проблемот е идеален начин да 
се надминат слабостите и 
девијациите. Но, едноставно 
против силата и силувањето на 
демократијата и правото, 
некогаш не може да се 
одговори само со политичка 
максима или реплика. 
Насилството имплицира и 
друго насилство. Оттука, 
антагонизмите и бариерите 
меѓу поранешните братски 
народи од старата ЈУ ќе растат. 
Не се напразни 
предупредувањата на 
странските служби дека 
тековната 2008 година ќе биде 
една од најтензичните од 
последнава деценија.

канскиот печат очекува дека во на ред-
ниот период на Косово уште повеќе ќе 
завладеат беззаконието и тероризмот, 
организираниот криминал ќе доживее 
нов процут, корупцијата ќе ги надмине 
максималните лимити. Заклучок е дека 
независноста ќе роди нови проблеми, а 
нема да реши ниту еден од постојните. 
Како и да е, загрозени ќе бидат и ви-
талните интереси на западните земји, 
бидејќи со самото уривање на посту-
латите на Повелбата на Обединетите 
нации и меѓународното право, созда-
ден е преседан кој испишува нова ст-
раница во светската политичка прак-
тика. Имајќи предвид дека тероризмот 
и организираниот криминал се двете 
области на кои САД им посветуваат нај-
големо внимание, случајот со Косово са-
мо ќе создаде уште една слика на не-

РУСИЈА ЌЕ ПР  ИМЕНИ СИЛА РУСИЈА ЌЕ ПР 
ЗА ДА ГО ВРА  ЗУМИ НАТО!?ЗА ДА ГО ВРА 

успех, бидејќи таму и двете девијации 
ќе доживеат невиден прогрес. Оста то-
ците од терористичките ќелии на УЧК, 
кои сè уште се занимаваат со трговија 
на оружје и наркотици, ќе бидат трн во 
окото на оние кои ја признаа мини-
јатурната држава. Треба да се има пр-
едвид дека тие ограноци сè уште се по-
врзани со мрежата на Бин Ладен, па 
оттука Ал каида ќе преземе стратегија 
за помасовно присуство во и околу 
Косово. Западот знае и располага со 
еви дентирана документација за чле ну-
вањето на борците на ОВК во камповите 
на Ал каида каде ја поминуваа обуката 
за герилско војување. Доколку тоа е та-
ка, а така е, како Косово ќе се инте грира 
во Европа кога на неговата територија 
сè уште има одреди кои се подготвуваат 
за борба против православните земји? 
Дали можеби Европејците ќе почнат да 
се плашат од новиот развој на со стој-
бите? Во моментов Косово нема ниту 
еден стопански, економски и индус-
трис ки државен атрибут. Постојат мно-
гу скептици кои предвидуваат дека и во 
наредните 20 години новата држа ва не-
ма да може да се здобие со по треб ната 
економска моќ. Од друга страна, пак, за 
исто толкав, а можеби и уште по долг 
период Косово ќе биде воено за висно 

НАСОБРАНИОТ ГНЕВ ГИ НАСОБРАНИОТ ГНЕВ ГИ 
ЗАПАЛИ АМБАСАДИТЕЗАПАЛИ АМБАСАДИТЕ
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од западните земји. Тоа ќе значи дека 
Приштина никогаш нема да може да 
има суверено право на своја војска и 
вооружени сили.

КОСОВО ПОДЕЛЕНО 
НА ОКУПАЦИОНИ 

ЗОНИ
Многумина се прашуваат која е ви-

стинската цел за западното признавање 
на независноста на Косово. Дали ал-
банскиот фактор е толку моќен во зем-
јите од западната хемисфера, дали не-
кој само стои на ветувањето дадено во 
1999 година или во прашање е нешто 
сосема друго? Сепак, геостратезите и 
аналитичарите имаат поинакви мис ле-
ња. Една од целите на земјите кои ја 
признаа еднострано прогласената не-

зависност е сопствениот интерес. До-
колку се проанализира косовската ма-
па и поделбата на секторите по држави 
ќе се увидат зоните на интересирање 
на големите сили. Имено, областа е по-
делена на американски, британски, фр-
анцуски, италијански и германски сек-
тор. Сите овие држави меѓу првите ја 
признаа сувереноста на новата држава. 
Српскиот дел од Косово е под контрола 
над францускиот контингент и веро-
јатно Париз ќе го има најголемиот про-
блем во контролирањето на својот дел, 
за разлика од другите земји. Гер ман-
ците, пак, се распоредени во јужниот 

РУСИЈА ЌЕ ПР  ИМЕНИ СИЛА ИМЕНИ СИЛА 
ЗА ДА ГО ВРА  ЗУМИ НАТО!?ЗУМИ НАТО!?

"Косовскиот преседан е страшен. 
Тој го урива целиот систем на ме-
ѓународни односи, создаван не со 
децении, туку со векови. Без ни как-
ви сомневања, тој преседан може 
да предизвика низа непред вид ли-
ви последици. Оние земји кои тоа 
го прават, потпирајќи се исклу чи-
телно врз својата сила преку која 
волјата им ја наметнуваат и на 
своите сателити, не пресметале 
как ви ќе бидат резултатите. Тоа е 
ќотек со два краја, а вториот крај 
еднаш ќе ги удри по глава".

Владимир Путин

"Денес стојам пред Вас, пред 
одборот на Европскиот пар ла-
мент, како еден горд Европеец, 
но и како еден посрамен Ев ро-
пеец. Горд сум затоа што моето 
наследство, мојата култура и мо-
јата историја се врзани со една 
група нации кои се борат за ев-
ропска иднина. Посрамотен сум 
затоа што Европа создава пус-
тош, а тоа го нарекува мир. Зош-
то ова й го правите на Србија, 
малата и мирољубива земја, ед-
на од државите основачи на 
ООН. Се срамам не како Србин, 
туку како Европеец. Од 2000 го-
дина наваму ги исполнивме сите 
услови кои се бараа од нас, а вие 
повторно го спомнувате Мило-
шевиќ, кој повеќе го нема. Се 
срамам затоа што гледам како 
темелните вредности се фрлаат 
под нозе, гледам како моите 
колеги од другите земји сакаат 
да изградат иднина на темели од 
песок и урнатини. Некои ќе речат 
дека претерувам. Но, погледнете 
што имате в раце. Додека со Ср-
бија владееше тиранин, Косово 
беше Србија, а сега кога во Бел-
град се развива демократија Ко-
сово го нема. Вие ја казнивте де-
мократијата, не само српската, 
ту ку и европската".

Вук Јеремиќ, шеф на српската 
дипломатија

"Независноста на Косово беше 
неизбежен чин. Сите оние кои ја 
знаат ситуацијата од 1989 и 1999 
година, знаат дека тоа мораше да се 
случи. Со ова Европа постхумно му 
оддаде признание на пацифис тич-
киот претседател, Ибрахим Ругова. 
Косово не е преседан, Косово е ед-
инствен случај. Неговата независ-
ност е последната фаза од распа-
ѓањето на Југославија, кое го пре-
дизвика Слободан Милошевиќ. Тој 
остави тешко наследство, со кое 
сега мора да се носат политичките 
современици. Жалам што не мо же-
ше да се најде решение преку пре-
говори, а сите го поддржувавме. Во 
една прилика Черчил има речено 
де ка едностраната независност е 
нај лошата од сите можности. Но, 
овој пат тоа беше неизбежно".

Дорис Пак, европарламентарец
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дел од Косово заедно со турските и со 
австриските сили, чии земји, исто така, 
ја признаа новата држава во првиот 
бран од процесот. Според анали тича-
рите, на затскриен и софистициран на-
чин овие земји ја третираат косовската 
територија како окупациони зони или 
свои поседи. Тоа е поделба на воениот 
плен и стекнат резултат од она што по-
следниве десет години тие таму досега 
го вложија. Доколку Косово не ја стек-
неше независноста оправданоста за ид-
ното егзистирање на базата "Бондстил", 
исто така, ќе беше доведено во пра ша-
ње. Понатаму, природните богатства се 
една од најважните цели на земјите кои 
сега ја контролираат територијата. Ог-
ромните количества лигнит се предиз-
вик за секоја развиена земја, која ќе мо-
же да го експлоатира. Косово има ев-
тина работна сила, која ќе биде ан га-
жирана за ископување на природните 
ресурси, чии профити на крајот секогаш 
ќе завршат во рацете на експлоа та то-
рите. Една од причините за призна ва-
њето на независноста на Косово е и 
фактот дека европските земји конечно 
сакаат да го почнат процесот на вра ќа-
ње на косовските азиланти во родната 
земја. Нив ги има во огромен број ши-
рум континентот, а дел од нив се вклу-
чени во клановите на најопасните ма-
фии. Станува збор за повеќе од 250.000 
Албанци кои за одреден временски 
период треба да бидат вратени таму од 
каде што дошле. Со тоа земјите на ЕУ ќе 
си решат еден значаен проблем.

ЗОШТО ПУТИН 
МОЛЧИ?

Првите денови од западното призна-
вање на Косово, Русија го дочека при-
таено и молчеливо. Многумина тоа го 

сфатија како помирување со реалноста 
од страна на руската администрација. 
Владимир Путин го немаше никаде. Не 
даде никаква изјава цели пет дена. Ед-
ноставно доминираа Вашингтон и Бри-
сел. Но, мечката се разбуди. Русија се 
закани со употреба на груба воена сила 
доколку Западот продолжи да се од не-
сува самоволно и арогантно. Постој а-
ниот претставник на Москва во НАТО, 
Дмитриј Рогозин, ја предупреди Али-
јансата дека претерано се занимава со 
косовскиот проблем. Русија е на став 
дека ЕУ и НАТО веќе се во правен судир 
со ООН. Доколку тие продолжат со иг-
норирањето на меѓународното право, 
Москва се закани со груба воена сила, 
за да почнат да ја почитуваат. Таа смета 
дека е извисена од партнерите на за-
падната меѓународна заедница. КФОР 
не им дозволувал на Србите да вле гу-
ваат на Косово, факт што сè повеќе ја 
нервира администрацијата во Кремљ. 
Според Рогозин, чадот на северот од 
Косово набрзо може да се прошири низ 
целата покраина, а одговорни за тоа ќе 
бидат сите оние кои ја признале неза-
висноста.

"Јас ви ветувам, жими Господ, 
нема да се смирам додека Косово и 
Метохија не бидат под контрола на 
Србија. Не можеше ниту Хитлер да 
го земе па, нема ниту овие денес. 
Србија ќе го зачува секое свое дете 
на Косово, секоја педа од српската 
територија, бидејќи ако го нема Ко-
сово, ја нема и Србија. Ова е нај-
големиот митинг кој досега сме го 
виделе. Денес сите сме исти, денес 
нема разлики, сите во срцето го 
носиме Косово. А, за срце не постои 
замена. Нека не нè чепкаат. Нека не 
нè тераат да појдеме на Косово да 
направиме митинг, да појдеме сите 
колку што сме овде. Вие од ЕУ и од 
Америка на 17 февруари ги завивте 
во тага нашите домови. Ги турнавте 
Албанците во тежок случај, кој мо-
же многу скапо да ги чини. Раз мис-
ли Европо, имаш време. Добро ќе 
запаметиме кој го призна Косово, 
но истовремено и ќе им подигнеме 
споменик на оние кои нема да го 
сторат тоа".

Томислав Николиќ

"На Србите кои остануваат да 
живеат на неправедно отце-
пената српска земја, Косово, им 
посакувам спокој. Во годините 
кои минаа тие веќе претрпеа 
разорувања и уништувања на 
православните храмови, па ле-
ње на српските училишта и ди-
ректно насилство и убивања. 
Гос под нека ви ја зачува храб-
роста да останете и во иднина 
близу гробовите на своите блис-
ки".

Александар Солженицин, 
руски писател

"Со признавањето на Косово Тур-
ција покажа дека повторно има ин-
терес на ова подрачје на Бал ка нот. 
Но, сега таа нека очекува дека и неа 
истото ќе ја снајде. Анкара ќе мора на 
Курдите да им даде држава на дел од 
својата територија. Тур ците нека се 
сетат на случувањата од НАТО базата 
'Авијано' во Италија, кога Амери кан-
ците на состанокот на командантите 
ја донесоа мапата на Турција, на која 
беше нацртана курдската држава. 
Турските офи це ри се налутија, собраа 
сè што имаа и го напуштија соста но-
кот. Настанот е скриен, но инфор ма-
цијата сепак успеа да продре во 
јавноста".

Драган Тодоровиќ, потпретсе да-
тел на Српската радикална партија

 "Косово никогаш веќе нема да 
биде дел од Србија. Вашингтон ќе 
работи на тоа прашање и со 
Белград и со Москва. САД немаат 
проблеми со демонстрациите за-
ради Косово, под услов да бидат 
мирни и да не прераснат во на-
силство. Стејт департментот по-
влече дел од својот персонал од 
Амбасадата во Белград и тој нема 
да се врати додека безбедносната 
ситуација не се подобри. Сега сите 
страни на Косово треба да почнат 
да го спроведуваат планот за над-
гледувана независност, кој го пр-
едложи Марти Ахтисари. Ние не 
сакаме да ја изолираме Србија, 
таа треба да стане дел од Европа".

Стејт департмент

АЛБАНЦИТЕ МОЛЧАТ, СРБИТЕ АЛБАНЦИТЕ МОЛЧАТ, СРБИТЕ 
КРЕНАА И ГЛАС И РАКАКРЕНАА И ГЛАС И РАКА


