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ДВОЈНА ЛУПА      

Пишува: 
Мишко ТАЛЕСКИ

КОСОВСКИ  МОЗАИ  
ХЕГЕМОНИСТИТЕ    

Илустрацијата на та мош-
ната ситуација е след-
на: косовското Собра-

ние и Владата не се на вис ти-
на мултиетнички; нема заш-
тита за неалбанските заед ни-
ци кога ќе бидат надгласани 
(во Македонија постои кон-
сен зуална демократија со пра -
во на вето од малцинските за-
едници); не постои стратегија 
за решавање на проблемот 
со невработеноста, која из-
несува повеќе од 70 отсто од 
работоспособното косовско 
население; не постои стра те-
гија за економски напредок; 
премногу се мали шансите Ср-
бите и другите неалбанци да 
добијат работа во јавниот сек    -
тор; постои недостаток на еле -
ментарна безбедност за не ал-
банското население, чија сло-
бода на движење се га ран ти-
ра со т.н. хуманитарен ав то-
буски транспорт под надзор 
на полицијата на УНМИК и 
силите на КФОР; илегалната 
приватизација е основа за на-
тамошното етничко чистење 
на неалбанците; скратени им 
се јазичните права на Србите 
и на другите етнички за ед ни-
ци; имотот на неалбанците се 
ограбува и нема никаква заш-
тита од страна на влас ти те; 
не ма иницијатива за вра ќа-
ње на раселените лица; не се 
прават никакви напори да се 
реконструираат оскверна ве-
ните културно-историски спо-
меници; организираниот кри-

Изгледите за Голема Албанија повторно за некого се реални. Доколку еден 
ден тоа би било остварливо а на сметка на Србија, Црна Гора, Ма ке до-
нија и на Грција, во тој случај и би немало што многу да се избира. Не-
кои аналитичари-хегемонисти веќе разработуваат и план за привиден 
баланс на Балканот. Тие сметаат дека во таква ситуација Србија би 
требало да се наговори да го прифати проектот на реципроцитет, од-
носно создавање на т.н. мини голема Србија, во чиишто рамки би влег-
ле Република Српска и дел од Северно Косово. Сепак, тие не ана ли зи-
рале што би се случило со Македонија и со Црна Гора. Или би ги оста ви-
ле на цедило со територијата која колку-толку им преостанала од дел-
бата на колачот?

минал цвета во сите опш тес-
твени области и тој е мулти-
на ционален; Косовскиот заш-
титен корпус е полигон за обу-
ка на албански екстремни гру-
пи, кои би се употребиле во 
т.н. албански области на Бал-
канот; Косовскиот заштитен 
корпус се подготвува да ста-
не армија, што претставува 
ди ректно кршење на Резолу-
цијата 1244 на Советот за без-
бедност на ООН; српската и 
другите заедници немаат ни-
каква доверба во политичко-
административниот систем во 
Приштина; од октомври 2000 
година политичките партии 
на косовските Албанци ги из-
бегнуваат директните прего-
вори со Белград и единс тве-
но би преговарале за неза-
висност, но не помалку од тоа. 

Ова се само дел од де ви-
јациите кои веќе шест години 
а и сега се присутни во про-
текторатот, односно откако 
ме ѓународните сили се нао-
ѓаат таму. Сепак, ова се стра-
ната и аргументите кои ги зас-
тапуваат Србите. Албанските 
факти се сосема поинакви и 
различни од горена веде ни те. 

КОЈ ГУБИ, А КОЈ 
ДОБИВА?

Србија сака по секоја цена 
и натаму да го задржи Косово 
во свои рамки, со статус кој 
би значел автономија. Спо-
ред меѓународната заедница, 
тоа е неизводливо. Можеби 
најверодостојна е размис ла-
та на шефот на српско цр но-
горската дипломатија, Вук 
Драш        ковиќ, поткрепена и од 
некои европски дипломати: 
"За Косово најдобро ре ше ние 
е повеќе од широка автон о-
мија, а помалку од независ-
ност". Србија е свесна дека 
це    лосното губење на Косово 
ќе ја ослаби како држава и 
таа нема да ја има клучната 
улога во себалканските слу-
чувања. Со тоа Белград би ја 
изгубил големата улога во ју-
гоисточна Европа. Исто та ка, 
Србија е свесна и за нега тив-
ните чувства на Турција кон 
неа и можноста за про ширу-
вање на нејзиното влијание 
во областите со муслиманско 
население на Балканот - Бос-
на, Санџак, Косово... 

Изгледите за Голема Алба-
нија повторно за некого се 
ре  ални. Доколку еден ден 
тоа би било остварливо а на 
сметка на Србија, Црна Гора, 
Македонија и на Грција, во 
тој случај и би немало што 
многу да се избира. Дел од 
аналитичарите-хегемонисти 
веќе разработуваат и план за 
привиден баланс на Бал ка-
нот. Тие сметаат дека во так-
ва ситуација Србија би тре-
бало да се наговори да го 
при фати проектот на реци-
процитет, односно созда ва-
ње на т.н. мини голема Ср би-
ја, во чиишто рамки би влег-
ле Република Српска и дел 
од Северно Косово. Сепак, 
тие не анализирале што би 
се случило со Македонија и 
со Црна Гора. Или би ги ос та-
виле на цедило со тери то ри-
јата која колку - толку им пре-
останала од делбата на ко-
лачот?

ДОГОВОР ЗА 
НЕЗАВИСНОСТ

Иднината на Косово ќе ја 
одреди и траекторијата на це -
лиот регион. Со преголемата 
доза на концентрација на За-
падот на Ирак, Иран, Северна 
Кореја и Средниот Исток се 
ризикува да се запостави ко-
совското прашање и ситуа ци-
јата да се испушти од раце. 
Како што истакна Ме ѓу на род-
ната кризна гру па, оваа го ди-
на меѓуна род на та заедница 
треба да ги поч не пре го во ри-
те за конечниот статус на Ко-
сово. Секое од ло жување би 
до   вело до не пред видливи 
пос ледици. За тоа е свесен и 
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 К  ИЛИ  ЛАВИРИНТ
        СО НОВИ МАПИ

Белград. Но, сега за сега нема 
ништо од проектот "стан дар-
ди па статус". Веро јатно, како 
таков е пропаднат. Има раз-
мислувања за негово видо-
изменување иако тоа би зна-
чело претолерантна пози ција 
кон екстремните еле мен   ти 
во областа. Минато го ди ш ни-
те насилни случувања од 17 
март покажаа дека вре мето 
полека изминува. Ме ѓу на род-
ната заедница мора да приз-
нае дека сегашната при в ре-
мена управа на ОН во Приш-
тина веќе не може да издржи 
со вакво темпо. Ди п ло  матите 
веќе нашироко под готвуваат 
некаков косовски договор, кој 
повторно би со држел прин-
ципи и стандарди пред ста-
тусот, но во некоја помека ва-
ријанта од сег аш ната. Сепак, 
човековите пра ва и развојот 
на демо кра ти јата ќе бидат 
неодминливи стан дарди за 
косовското опш  тество. Спо-
ред тој договор, Ко сово би 
требало да доз во ли во Вр-
ховниот и во Ус тав ниот суд 
да седат и меѓу на родни су-
дии, а одредени ме ѓу на род-
ни тела да имаат ов лас ту ва-
ње пред тие судови да ги из-

БАЛКАНОТ И НАТАМУ ГО ЖИВЕЕ ПРОЦЕСОТ НА Т.Н. БАЛ КАНИЗАЦИЈА. НАЈЛОШОТО НЕШ-
ТО Е ШТО ПО СЕГ МЕН ТА ЦИЈАТА И СТЕКНУВАЊЕТО НЕЗАВИСНОСТ НА ПОРА НЕШ НИ  ТЕ ЈУ-
ГОСЛОВЕНСКИ РЕПУБЛИКИ СЕ ОДИ КОН СЦЕ НА РИОТО НА СОЗДАВАЊЕ МАЛИ ТЕРИ ТОРИ-
ЈАЛНИ ЕДИ НИ ЦИ, КОИ СЕ НЕПРИЈАТЕЛСКИ РАСПОЛОЖЕНИ ЕДНА КОН ДРУГА. ХРВАТСКА 
КОН СРБИЈА, СРБИЈА КОН БОСНА, КО СО ВО КОН СРБИЈА, МАКЕДОНИЈА КОН КОСОВО (ПЛА-
ШЕЈЌИ СЕ ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕВЕНТУАЛНАТА НЕЗАВИСНОСТ) И СЛ. Т.Н. СОЗДАВАЊЕ НЕ-
ПРИ ЈАТЕЛСКИ ТЕРИТОРИЈАЛНИ ЕДИНИЦИ ВО ТЕРМИНОЛОГИЈАТА Е ПОЗНАТО УШТЕ ОД РА-
НИОТ СРЕДЕН ВЕК И ПРОИЗЛЕГУВА ОД КОН ТИНУИ РА НА ТА ПОЛИТИЧКА ПОДЕЛБА НА БАЛ КА-
НОТ. ХРВАТСКА КАКО ЗЕМ    ЈА КОЈА ЕКОНОМСКИ Е ПОНАПРЕДНА ОД РОМАНИЈА И ОД БУ ГА-
РИЈА, СÈ УШТЕ ТРЕБА УШТЕ МНОГУ ДА РАБОТИ ЗА ДА ГО УБЕДИ СВЕТОТ ДЕКА ГИ НАД МИ НА-
ЛА СВОИТЕ ТВРДОКОРНИ НАЦИОНАЛИСТИЧКИ ДИМЕНЗИИ ПРОИЗ ЛЕЗЕНИ ОД ПЕРИ О ДОТ НА 
СТЕКНУВАЊЕТО НЕЗАВИСНОСТ ОД ПОРАНЕШНАТА ФЕДЕРАЦИЈА. СРБИЈА Е ПРИ КАЗНА ЗА 
СЕБЕ. А И КОСОВО КАКО ДЕЛ ОД НЕА (БАРЕМ НА ХАРТИЈА). ГРЦИЈА СЕ ГРИЖИ ДЕ КА ДУРИ И 
ИНДИРЕКТНОТО МЕ НУ ВАЊЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА КОСОВО БИ СОЗДАЛО ОПАСЕН ПРЕСЕДАН, 
КОЈ БИ МОЖЕЛ ДА ГИ РАСПЛАМТИ СУДИРИТЕ И ДА ГО ДЕСТАБИЛИЗИРА ЦЕ ЛИ ОТ РЕГИОН. 
И МАКЕ ДО НИ ЈА ПРЕДУПРЕДУВА НА ТОА. ЗАПАДНИТЕ АНАЛИТИЧАРИ ВЕЛАТ ДЕКА ТАК ВИ-
ОТ РАЗВОЈ НА НАСТАНИТЕ ЌЕ ГО ЗА БРЗА ПРОЦЕСОТ НА ДЕЗИНТЕГРАЦИЈА НА МА КЕ ДОН-
СКАТА ДРЖАВА. ВО ТАКОВ СЛУЧАЈ, БУГАРИЈА И ТУРЦИЈА НЕ БИ МОЖЕЛЕ ДА ОС ТАНАТ НА-
СТРАНА ОД СЛУЧУВАЊАТА. УШ ТЕ ЕДНА ЗЕМЈА ОД ПОШИРОКИОТ РЕГИОН СЕ ПЛА ШИ ОД 
ИНДИРЕКТНОТО МЕНУВАЊЕ НА ГРАНИЦИТЕ - РОМАНИЈА, КОЈА СТРАВУВА ОД СÈ ПОИЗ РА-
ЗЕНИТЕ НАЦИО НАЛИС ТИЧ КИ АСПИРАЦИИ НА УНГАРЦИТЕ ВО ТРАНСИЛВАНИЈА. СЕ ПАК, ОД 
СИТЕ ОВИЕ ЧУВСТВИТЕЛНИ ОБЛАСТИ, КОСОВО Е НАЈПРОБЛЕМАТИЧНАТА. ТОА ГО ЗНААТ 
СИТЕ, БЕЗ ИСКЛУ ЧОК. ТАМУ СЕ ОДВИВААТ ПРОЦЕСИ, АКО НЕ ПОД ПОК РО ВИТЕЛСТВО НА 
МЕЃУНАРОДНАТА ЗАЕДНИЦА, ТОГАШ ПРЕД НЕЈЗИНИ ОЧИ СО ПРЕМОЛЧЕНО ОДОБ РУ ВАЊЕ.

ведат случаите за кр шење на 
човековите права. Од Косово 
би се барало да прифати и 
меѓународна наб људувачка 
мисија, која би го пријавила 
секое неиспол ну вање на стан-
дардите за не за висно Косово. 
За да паднат во вода апе ти-
тите за голема Албанија, исто 
така, дого во рот би морал да 
го исклучи секое можно обе-
динување на Косово со Ал-
 банија или со некоја соседна 
земја или те риторија. Сепак, 
овој пред лог не наишол на 
никакво разбирање од стра-
на на Бел град. Западните 
дип ло ма ти сепак сметаат де-
ка кога ќе се надминат про-
националните страсти и кога 
на политичката сцена во Ср-
бија ќе дојдат реа листите, то-
гаш во Белград ќе се промени 

и мислењето око лу не за вис-
ни от статус на Ко со во. Се сме-
та дека без Ко сово Србија ќе 
има поголеми шанси за влез 
во ЕУ. Како што денес стојат 
работите, Србија не одлучува 
за Косово. Таа не ма право на 
вето по неговото прашање. 
Последните ан ке ти спро ве-
дени во Белград по кажуваат 
дека дури 48 отсто од ис пи-
таниците сметаат де ка Ко-
сово е изгубена тери то рија, 
додека 57 отсто ценат де ка 
таа територија треба ет нич-
ки да се подели меѓу Ср бите 
и Албанците. Додека ЕУ ги 
охрабрува и Белград и Приш-
тина заедно да работат на 
идниот статус на Косово, Ср-
бија е инертна по тоа пра-
шање. 

Аналитичарите сме та ат де-

ка српските политичари се 
оладиле по прашањето за 
ста    тусот и дека креваат раце 
од сопствената земја. Србија 
се соочува со најголемата 
политичка криза по убис тво-
то на премиерот Зоран Ѓин-
ѓиќ. Сиромаштијата, неста бил     -
носта на политичката сце на, 
слабата соработка со Хаш-
киот суд, постојаните штрај-
кови го одвлекуваат вни ма-
нието на јавноста,  а Косово е 
запоставено. Ако Западот не 
почувствува искрена заин те-
ресираност и стратегија на 
Белград околу идниот статус 
на Косово, тогаш лесно може 
да се случи Тадиќ и Кош ту-
ница само да бидат из вес те-
ни со одлуката на меѓуна род-
ната заедница по прашањето 
за Косово. 


