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Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Р Е ГИОНР Е ГИОН

МАКЕДОНИЈА,    ЦРНА ГОРА И ГРЦИЈАМАКЕДОНИЈА,   

НАСКОРО ЌЕ    С ТАНАТ МЕТА НАНАСКОРО ЌЕ   
ГОЛЕМОАЛБА   НСКИТЕ АМБИЦИИГОЛЕМОАЛБА 

Најкомплексното прашање кое 
веќе седмици наназад се поста-
вува е дали косовската неза вис-

ност претставува преседан или не. Од-
говорите, како што и се очекуваше, се 
поделени. Почна и новото толкување 
на меѓународното право и начелата и 
принципите на постоењето на држа-
вите. Вашингтон е упорен во објас ну-
вањето дека новата балканска реалност 
не претставува никаков преседан во 
меѓународното општење и дека тоа е 
уникатен случај кој не може да биде 
применлив за друг регион во светот. 
Статусот на Косово е воспоставен врз 
специфична резолуција на Советот за 
безбедност на ОН, со која се подраз-
бирало дека дефинитивното решение 
ќе го одреди меѓународната заедница 
во даден момент. Западот не сака да 
слуша за иницијативите на Нагорно Ка-

Балканскиот Полуостров 
влегува во групата на светски 
региони со најголеми 
територијални поделби и 
етнички разграничувања. 
Некогашната југословенска 
федерација која 
функционираше како збир на 
рамноправни федерални 
единици, а притоа 
демонстрираше невидено 
заедништво, денес е 
претворена во помали или во 
поголеми кантони со висок 
етнички предзнак. На прагот на 
зачекорувањето кон Европа и 
нејзините институции, наместо 
да се менаџира регион без 
граници и бариери, некој ова 
парче од континентот свесно го 
турка во област на гета и 
тензии. Јазот во Босна, 
нетрпеливоста во Санџак и во 
Војводина, лошата состојба на 
Косово, сè почестите обиди за 
отцепување на Прешевската 
област, притисокот на 
албанското малцинство во 
Македонија... Премногу кризи 
за едно мало парче земја какво 
што е Балканот. Виновниците 
одамна се фокусирани и 
банално е повеќе да се 
расправа за тоа. Насоките за 
излез од сè почестите и 
побројните бариери се 
изолирани и заклучени. На 
таков начин, Европа е сè 
подалеку од регионот, сè 
подалеку од нас. 

рабах, Јужна Осетија и Абхазија, со кои 
се пројавува тенденција за независност 
по урнекот на косовската. За западните 
демократии таа опција е исклучена и 
наведените спорни автономии нема да 
ја имаат поддршката за реализација на 
целта. Но, затоа, пак, во проектот за не-
зависност на републиките во Поткав-
казието е вклучена Руската федерација, 
која неколку пати досега предупре ду-
ваше дека случајот со Косово ќе стане 
модел и за другите слични автономни 
републики во светот. Очигледно дека 
светот е поделен на различни зони на 
интереси, во кои доминираат големите 
сили. Ситнењето на географските про-
стори на етничка база не претставува 
награда или желба за слобода на ма-
лите народи, туку е категоричен при-
мер и доказ дека моќните држави се ра-
ководат од интересите на сопствената 
глобалистичка надворешна политика. 

ПОПРАВАЊЕ НА 
ИСТОРИСКАТА 

ГРЕШКА
Дел од европските дипломатски кру-

гови го менуваат курсот кон косовската 
ситуација. Очигледно е дека Европа се 
наоѓа во длабок јаз по тоа прашање. 

Поделбата која од ден на ден е сè по-
присутна, го доведува во прашање за-
едничкото општење меѓу земјите-чл ен-
ки. Сè повеќе британски, шпански, сло-
венечки парламентарци и шефови на 
делегации истакнуваат дека во наред-
ниот период Западот мора да ги трпи 
последиците од одлуката за призна-
вање на едностраната независност на 
Косово. Протекторатот сега отвора чуд-
ни прашања, кои делумно се несфат-
ливи за новата европска дипломатија. 
Истовремено, тешко се доаѓа до нивен 
одговор. Во заткулисните кругови во 
Брисел почнува наголемо да се дис ку-
тира за потенцијалната поделба на Ко-
сово, бидејќи на теренот состојбата де 
факто е поделена. Европејците ве ќе раз-
мислуваат за враќање на северниот 
српски дел во пазувите на Србија. Де-
лумно ситуацијата ја поистоветуваат со 
ерата по судирот меѓу Тито и Енвер Хо-
џа, кога дојде до отворање на албанско-
југословенската граница. Тогаш се слу-
чило масовното доселување на Албан-
ци од Албанија во Косово. Комунис-
тичката партија на Југославија одлучи 
сегашниот северен дел на областа ад-
министративно да го спои со Косово, со 
цел да се урамнотежи новонастанатата 
ет ничка ситуација. Поборниците на 
овие паралели оценуваат дека сега е 
дојдено времето грешката да се по пра-

ЗАЧУДУВАЧКИ МИР И ТИШИНА НИЗ ЦЕЛО КОСОВОЗАЧУДУВАЧКИ МИР И ТИШИНА НИЗ ЦЕЛО КОСОВО
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МАКЕДОНИЈА,    ЦРНА ГОРА И ГРЦИЈА ЦРНА ГОРА И ГРЦИЈА  

НАСКОРО ЌЕ    С ТАНАТ МЕТА НА С ТАНАТ МЕТА НА  
ГОЛЕМОАЛБА   НСКИТЕ АМБИЦИИНСКИТЕ АМБИЦИИ

ви и истиот тој северен дел од Косово, 
кој беше вклучен во границите на по-
краината заради етнички баланс, да й 
се врати на Србија. 

ДРОГАТА ЈА СОЗДАВА 
ГОЛЕМА АЛБАНИЈА
Идеите за создавање големоалбанска 

држава, кои беа активни во деве де сет-
тите години на минатиот век од страна 
на албанското лоби во Америка, по-
следниве месеци повторно добиваат 
во интензитет. Поранешниот конгрес-
мен, Џозеф Диогарди, лидер на Албан-
ско-американската граѓанска лига не-
колку пати досега покажал и докажал 
дека, освен заложбата за создавање ет-
ничка држава на сите Албанци на Бал-
канот, материјално ја поддржувал те-
рорис тичката ОВК со филијалите во 
Америка. Диогарди има албанско-ита-
лијанско по текло. Политичката кариера 
ја почнал во 1984 година во Конгресот 

ГРУЗИЈА ПРЕД РАСПАЃАЊЕ

Од генералниот секретар на ОН, од претседателот на 
Руската федерација и од шефовите на дипломатиите на 
ЕУ, Јужна Осетија побара да ја признаат нејзината неза-
висност. Барањето за отцепување од Грузија сле ди по 
чинот на признавањето на Косово од страна на западните 
демократии. Целата работа доби и офи ци јална димен-
зија, кога Парламентот на Јужна Осетија усвои изјава со 
која бара државен статус. Убедени де ка косовскиот пре-
седан ќе значи основа за скорешна сувереност на оваа 
спорна област, жителите на Осе тија сега прават сè за да 
го добијат она што го бараат. Постојано се истакнува де-
ка принципот на тери то ријалната целовитост на др-
жавите и непроменливоста на границите повеќе не 
постои. Во изјавата усвоена во Парламентот е наведено  
дека Јужна Осетија ис клу чително ја признава улогата на 
Русија за решавање на судбината на осетискиот народ. 
Апсолутното мно зин ство од населението има руско др-
жавјанство, па от тука неосновани биле заложбите на 
грузиските влас ти за постоење на Грузија и Јужна Осе-
тија во една за едничка држава. 

"Враќањето на руските војници и поли-
цајци на Косово не е реално. Сепак, конечната 
одлука за тоа е во надлежност на прет се-
дателот на Русија. Мислам дека нема причина 
Русија воено да се враќа на Балканот. До кол-
ку, пак, се случи, тоа ќе ја оневозможи Србија 
да се брани себеси, а сметам дека таа има 
капацитети тоа да го направи. Од друга ст-
рана, едностраното прогласување неза вис-
ност на Косово претставува сигнал за Србите 
во Република Српска. Празни приказни се те-
зите дека Косово е уникатен или единствен 
случај. Ако некој й  одзема дел од терито ри-
јата на Србија, тогаш таа може да бара 
компензација за тој губиток, вклучувајќи го и 
српскиот ентитет во Босна. Веќе е напуштено 
правилото на неповредливост на државните 
граници. Оние кои го признаа Косово мора 

тоа да го имаат на ум. Русија знае дека западните земји се обидуваат на 
мала врата Косово да го воведат во некои форуми на ОН, но Москва ќе 
го спречи секој таков обид. Нема да дозволиме никаков независен 
живот на Косово, затоа што тоа е дел од Србија. Косово може да стане 
држава само со дозвола од Белград, никако поинаку. Русија ќе прави 
напори да го врати меѓународното право таму каде што му е местото".

Дмитриј Рогозин, претставник на Русија во НАТО 
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на САД. Две години подоцна заедно со 
сена торот од Канзас, Боб Дол, ја под-
готви Резолуцијата пред Сенатот за на-
водното угнетување на Албанците. Таа 
Резо лу ција никогаш не помина меѓу се-
нато рите. Кампањата на Албанско-аме-
ри канската граѓанска лига за независно 
Косово тие ја туркаа континуирано и 
конзистентно. Сè тоа резултираше со 
признавање на едностраното прогла-
сување на независноста од страна на 
западните држави. Но, тука проектот не 
застана. 

Аналитичарите и службите про це-
ниле дека Диогарди е невиден екстре-
мист и оди чекор подалеку. Неговата 

РУСИЈА ПОД ВОЕНА 
ЗАКАНА ОД ФРАНЦИЈА

Според новата воена док три-
на, разработена од страна на фр-
анцускиот Генералштаб, Русија 
станала официјален непријател 
на Франција. Со оваа стратегија 
Париз може да влезе во војна со 
Москва, доколку Русија ја за гро-
зи безбедноста на било која ре-
публика од поранешниот Со вет-
ски Сојуз. Воените и политичките 
кругови во Москва оценуваат 
дека заканата не е за потце ну ва-
ње, француската армија станува 
респектабилно силна, а со доа-
ѓањето на Саркози на чело на 
државата и нејзиното враќање 
во воениот систем на НАТО, не-
колкукратно е зголемена спо-
собноста на оваа војска. 

"Апелирам до ЕУ да се обедини 
и заеднички да го признае Ко-
сово, а истовремено на Србија да 
й стави до знаење дека местото й  
е во Европа, доколку се одне сува 
како што треба. Ние на Бал канот 
работевме токму во тој при лог, 
Европа да остане едно цело. Ко-
сово беше проблем кој премногу 
долго се влечеше и за кој беа 
испробани сите можни решенија. 
Целата ситуација ја ис ком пли ци-
раа Русите, со тоа што ги под др-
жуваат Србите. Се на девам дека 
Европа ќе се обедини околу за-
едничкиот став".

Медлин Олбрајт

"Независноста на Косово не 
се одвива толку лошо. Мислам 
дека друго решение не по стое-
ше. За мене е многу убава па-
рабола тоа што Словенија беше 
првата земја која ја напушти 
југословенската федерација, а 
денес е земја претседавач со ЕУ, 
која ја организира независноста 
на последниот дел од пора-
нешната држава. Ние не мо же-
вме ниту со силите на ОН, ниту 
со НАТО да ја задржиме ситуа-
цијата која е присутна на Кипар 
веќе 30 години. Во еден момент 
требаше да се пресече. Жал ми 
е што не дојде до компромис, 
па оттука независноста мораше 
да се случи". 

Бернар Кушнер, шеф на фран-
цуската дипломатија

идеологија се фокусира на голема Ал-
банија. Тој веќе ја проектирал мапата на 
фашистичката творба на Балканот, која 
ја илустрира тенденцијата на Хитле ров-
ска Германија од Втората светска војна. 
Во мапата на Диогарди речиси по ло-
вина од Македонија е вклучена во 
составот на големоалбанската држава, 
заедно со Скопје. Тој ниту на Грција не й  
предвидува зачувување на територи-
јалната целовитост. За актуелните сос-
тојби на Балканот тој ги обвинува Русија 
и Грција, кои на почетокот на двае сет-
тиот век неправедно ја одвоиле албан-
ската нација. Половината од неа, спо-
ред негови зборови, живеела надвор 

ОСТАНАА САМО СРПСКИТЕ РИТУАЛИОСТАНАА САМО СРПСКИТЕ РИТУАЛИ
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од албанските граници во непри ја тел-
ски словенски режими, пред сè, во Ср-
бија и во Македонија. Со помош на нар-
ко мафијата и на шверцерите со оружје 
Диогарди ги подмитувал луѓето од аме-
риканската администрација, со цел да 
се издејствува НАТО нападот врз Југо-
славија во 1999 година. 

Американскиот воен ветеран и по-
литички аналитичар, Бен Воркс, јавно 
признава дека Албанците едноставно 
ја купиле независноста на Косово на 
најприземен и криминален начин. Спо-
ред него, да не биле дрогата и кри ми-
налните потфати, Косово денес ќе беше 
под српската чизма. Познавачите на 
приликите навестуваат дека работите 
не застануваат тука. Прашање е само на 
време кога Албанците ќе ја почнат но-
вата војна во Македонија, Црна Гора и 
во Грција за конечно обединување на 
албанските етнички територии. Тие, ка-
ко и по обичај, најголемата надеж за по-
мош ја полагаат во НАТО и во Западот.

"УНМИК нема да ја по-
ништи одлуката за про-
гласување на независ-
носта на Косово. Ние и 
понатаму стоиме на Ре-
золуцијата 1244 и гле-
даме на иднината, а тоа 
е интеграцијата во Ев-
ропа. Таму им е место 
на сите. Мандатот на 
УНМИК, КФОР и на ме-
ѓународната заедница 
се однесува на цело Ко-
сово и затоа целта не е 
да се дели територијата".

Јоаким Рикер, шеф на УНМИК во Приштина

"Во деведесеттите години 
Западот требаше да вос пос-
тави стратешко партнерство 
со Србија за да ја спречи ис-
ламизацијата на Балканот. По-
ради тоа, западните демо-
кратии требаше да ги затворат 
очите за она што го правеше 
Милошевиќ и методите со кои 
тој се служеше. Истите тие ме-
тоди на Туѓман му ги про с-
туваа, а по што тој беше по-
добар од Милошевиќ? Евро-
пејците, поради своите ан ти-
срп ски комплекси и идиот ски-
от хуманизам, не му дозволија 
на Белград да заведе ред на 
Косово. Наместо тоа, заедно 
со САД, тие направија хума ни-
тарна интервенција и дадоа 
зелено светло за албанизација 
на покраината, проследена со 
геноцид врз православното 
население. Денес со едно стра-
ната независност западните 
земји ги демонстрираат своите 
сурови претензии. Сите нас нè 
предупредуваат - чувајте се! 
Ќе видиме што ќе се случи кога 
за неколку децении Флорида 
ќе посака да се отцепи од САД, 
повикувајќи се на косовскиот 
преседан".

Виталиј Иванов, потпрет-
седател на Центарот за по ли-
тички конјунктури на Ру сија

МАКЕДОНСКИТЕ МАКЕДОНСКИТЕ 
ПАТЕШЕСТВИЈА СО ПАТЕШЕСТВИЈА СО 

ЛОШИ НАСОКИЛОШИ НАСОКИ


