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Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Изјавите од типот "Србите 
се виновни како народ и 

затоа ќе мора да платат со 
Косово" не се дадени туку 

така и воопшто не содржат 
доза на наивност и 

политички аматеризам, 
како што се 

претпоставуваше на 
почетокот.

Приштинските политички 
елити останаа со зинати 

усти кога слушнаа од 
Ахтисари дека ја 

преиначува својата 
одлука, статусот на 

Покраината да го утврди 
по завршувањето на 
изборите во Србија.

Своевиден притисок врз 
Западот да не си игра со 

лулката на српската 
цивилизација и култура. 

Пораката од Србија до 
светот гласи - ако сакате да 

ги имате радикалите на 
власт, веднаш признајте го 

Косово, што ќе биде 
сериозен удар за  

Југоисточна Европа. 
Западните администрации 

се плашат од победа на 
националистичките струи 
во Србија, пред сè, поради 

фактот што тие имаат 
воинствено решение за 

косовското прашање.

осегашниот процес на реша ва ње  
на косовскиот статус воден од стра-
на на Марти Ахтисари мо же да 
пред  извика сериозни проблеми и 

последици низ целиот балкански регион. 
Ова го согледуваат и бројни западни ди-
пломати и аналитичари од западните струи. 
Ако на Косово му се даде независност, то-
гаш ќе се отвори и прашањето за Репуб ли-
ка Српска каде што Србите веќе подолго 
време заговараат отцепување на овој бо-
сански ентитет и негово спојување со Ср-
бија. Ахтисари е поддржан, пред сè, од ми-
литантни струи од Запад и од ООН, зад кои 
финансиски стои моќното албанско лоби. 
На тој начин, финскиот дипломат уште од 
почетокот на преземањето на должноста 
е обврзан да понуди пакет решенија за ста-
тусот, кој по секоја цена ќе мора да води 
кон независност на Покраината. Изјавите 
од типот "Србите се виновни како народ и 
затоа ќе мора да платат со Косово" не се 
дадени туку така и воопшто не содржат 
доза на наивност и политички аматеризам, 
како што се претпоставуваше на поче то-
кот. Неспорно Американците заглавија во 
Ирак, не можат дипломатски да се снајдат 
со Северна Кореја и со Иран, па тоа е до-
волно за да им се попушти на Албанците 
за да не создадат уште еден полигон каде 
што ќе треба да се ангажираат во воена 
смисла на зборот. Дали Ахтисари и него-
виот професионализам ќе бидат жртву ва-
ни за сметка на западните интереси? Не-
избежно е дека на крајот стариот Финец 
ќе биде обвинет за едностраност, необ-
јективност и за пристрасност во доне су-
вањето на одлуката. Сепак, американските 

ВО СЕВЕ  Р Н О  К О С О В ОВО СЕВЕ власти прават сè што е во нивна моќ за да 
не дојде до повторување на насилствата 
на Косово.

 

СРПСКИТЕ ИЗБОРИ 
СТАПИЦА ЗА 
ЗАПАДОТ!?

  
Вашингтон остана затекнат по доне су-

вањето на одлуката на официјален Бел-
град, Србија да спроведе вонредни парла-
ментарни избори, кои веќе ги закажа за 21 
јануари 2007 година. Со тоа српските влас-
ти ги надмудрија западните претставници 
кои по секоја цена сакаа конечниот статус 
на Косово да го решат до крајот на оваа 
година. На Косово врие! Приштинските по-
литички елити останаа со зинати усти кога 
слушнаа од Ахтисари дека ја преиначува 
својата одлука, статусот на Покраината да 
го утврди по завршувањето на изборите 
во Србија. Белград ќе го влече процесот и 
околу изборите. Оддолжувањето на избор-
ната драма која се очекува да претставува 
мртва трка меѓу демократите на Тадиќ и 
радикалите на Шешељ, ќе биде своевиден 
притисок врз целиот Запад да не си игра 

Според западните дипло мат-
ски кругови, "Косово е един с т-
вен таков случај во светот". 
Смешно, но политички тра гич-
но. "Невиден преседан" - ќе ре-
чат од источната хемисфера. 
"Не е можна поделба на Ко со-
во" - ќе дофрлат од Брисел. Ако 
не е можна таква поделба зош-
то тогаш се дели Србија? На чи ја 
страна сега се аргументите?

со лулката на српската цивилизација и кул-
тура. Пораката од Србија до светот гласи - 
ако сакате да ги имате радикалите на 
власт, веднаш признајте го Косово. Тоа ќе 
биде сериозен удар за целиот регион на 
Југоисточна Европа. Западните админис-
трации се плашат од победа на нацио на-
листичките струи во Србија, пред сè, по-
ради фактот што тие имаат воинствено ре-
шение за косовското прашање. Резул та ти-

те од референдумот за потврдување на но-
виот српски устав, кој тесно помина преку 
50 отсто, говорат дека на гласачките места 
се појавија само радикалите и соција лис-
тите, што предизвика голема загриженост 
кај демократските партии на кои сопс тве-
ниот електорат им го врти грбот. Тоа е уш-
те еден знак за тревога. И покрај тоа што 
партијата на Тадиќ се надева дека таа ќе 
биде носител на власта во наредниот чети-
ригодишен период, сепак десните струи по-
кажуваат знаци на консолидирање и пост-
изборно коалицирање. Тука има елементи 
на заплашување, упатени кон западните зем-
ји кои се стремат да донесат одлука за не-
зависност на косовско-метохиската област.

 Американските власти настојуваат да 
го променат статусот на Косовскиот заш-
титен корпус. Се залагаат за создавање 
комплетен безбедносен систем на Косово, 
кој веќе подолго време се анализира во 
Пентагон и во Советот за национална без-
бедност. Се очекува тој и натаму да биде 
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во надлежност на УНМИК, со поддршка од 
командата на КФОР. Но, има и такви аме-
рикански политичари кои сметаат дека 
САД мора што поскоро да се откачат од 
косовскиот проблем, преку брзо доне су-
вање одлука за неговиот статус без оглед 
на последиците. Оттука, Вашингтон би се 
согласил со независност на протекторатот 
само за да го симне од дневен ред тој проб-
лем. Аналитичарите предупредуваат дека 
доколку дојде до таков развој на состој-
бите неизбежна е нова војна некаде на 
пролет. Во Пентагон веќе е направена сту-
дија за можните воени последици, кои би 
се произвеле од евентуалната независност 
на Косово. Заклучено е дека во наредните 
две години може да дојде до целосно рас-
паѓање на српската држава (отцепување на 
Војводина, спојување на Прешевската доли-
на кон Косово, автономија на Санџак ) и неј-
зино сведување на т.н. белградски па шалак. 

КОСОВО БЕЗ МЕСТО 
ВО ООН

Американските правници тежнеат кон 
тоа земјите во светот самостојно да се из-
јаснуваат за судбината на Косово. На тој 
начин, според проценките, би биле из бег-
нати несогласувањата во Контакт групата 
и во Советот за безбедност на ООН со про-
тивењето на Русија или со ветото на Кина. 
Државите кои сметаат дека Косово треба 
да добие сувереност ќе го направат тоа на 
своја рака, но тој процес би траел со го-

дини. Сепак, се претпоставува дека на тој 
начин Албанците ќе треба да ја заслужат 
независноста преку воведување и придр-
жување на демократските стандарди и по-
читување на човековите права на неалбан-
ските заедници. Новата резолуција на Со-
ветот за безбедност нема ништо драс тич-
но да промени. Ниту на Косово ќе му се 
даде независност, ниту на Србија ќе й се 
гарантира територијалниот интегритет во 
делот на Косово. Првиот чекор на кој ќе се 
реши Приштина е еднострано прогла су-
вање државност во косовското Собрание, 
по кое би следело признавањето од Алба-
нија и од Швајцарија, како први земји кои 
ќе го скршат мразот на тој план. Српските 
политичари не ќе можат ништо да напра-
ват. Европа ќе се обидува да ја ублажи 
"болката" на Србија, но Белград нема да ги 
прифаќа игрите од типот членство во Парт-
нерството за мир или преговори со ЕУ без 
апсење на Младиќ. Исто така, се проценува 
дека идејата за билатерално признавање 

бомбардирањето на Србија. Процесот на 
стекнување независност ќе трае меѓу две 
и четири години, период во кој Косово ќе 
функционира како држава со ограничен 
суверенитет. Сегаш ната управа на ООН во 
Приштина ќе биде заменета со т.н. Уп ра-

во Покраината па да издејс твува поделба 
на српски и на албански дел, односно Ср-
бија да го анектира северниот дел на Ко-
сово. Дека тоа е можно не одамна пренесе 
и "Вашингтон пост" преку текстот во кој пи-
шува дека српски паравоени единици ве-
ќе се распоредени во реонот на Ко совска 
Митровица и се подготвени за воени акции 
доколку се прогласи независност. Како на 
ова би реагирала американската надво-
решна политика, засега не може да се 
претпостави. Но, она што може офи-

Доколку албанската стра на не 
биде задоволна со ко неч ното ре-
шение за стату сот, вед наш може 
да се очекува по четок на на сил-
ство насочено кон преоста на ти-
те Срби, но и кон припадниците 
на КФОР и на УНМИК. Се прет-
поставува дека е можен албан-
ски напад и врз базата Бондстил 
и од тоа Запад најмногу стра ву-
ва. Не може да се исклучат и напади на албанските екстремисти 
во централниот дел на Србија. По себна опасност претста ву ва ис-
ламскиот фактор на Ко со во. Можеби тие фанатици не се пре-
многу моќни, но се доволно подготвени за изве дување теро рис-
тички акции. 

За американската Влада Косово е ситно пра-
ша ње особено сега кога власта во Вашингтон 
се дели меѓу демократите и републиканците. 
Од друга страна, пак, Русија и Кина стануваат 
сè посилни фактори на геополитичката арена, 
па нивното вето може силно да ги смени про це-

сите. Проблемите со Кавказ од една страна и Тајван од друга 
страна претставуваат само до полнителен аргумент Мос ква и 
Пекинг да ги зацементираат позициите по тоа прашање. Се 
проценува дека Вашингтон може и да попушти во однос на Косово 
за да ја добие поддршката на Русија во поглед на иранското и на 
севернокорејското прашање. 

на Косово без улога на ООН е опасна. Тоа 
би претставувало двојно кршење на меѓу-
народното право. Новата резолуција не 
би имала точка која содржи нешто такво, а 
би се прекршила и сè уште постојната 1244, 
во која јасно е запишано дека Косово е дел 
од Србија. Дипломати блиски до ва шинг -
тонските кругови тврдат дека САД се оп-
ределиле за целосна независност на Ко со-
во. Условната независност за која досега 
се залагаа ја ставаат настрана, откако де-
мократите победија во двата дома на Кон-
гресот. Инаку, приврзаниците на Клинтон 
и на Тери одамна повикуваа на давање не-
зависност на протекторатот, за која про-
цесот го почнаа уште во 1999 година со 

вен комитет, кој ќе биде надгледуван и 
контролиран од прет ставници на Европ-
ската комисија, НАТО и ОБСЕ. Комитетот 
би имал најшироки овластувања, а ќе оди 
и дотаму што ќе го пишува новиот ко сов-
ски устав, ќе именува и ќе разрешува функ-
ционери и сл. По неколку години, кога таа 
комисија ќе ја заврши својата задача, Ко-
сово ќе стане суверена држава. Дури то-
гаш официјална Приштина ќе може да по-
бара прием во ООН. Вашингтон не го ин-
тересира како на овој план ќе реагира 
српската држава. Таа ќе биде доведена 
пред свршен чин. Она од што се плаши 
Америка во тој процес е обидот на Бел-
град да ги искористи преостанатите Срби 



цијално да се слушне е дека мировните сили на НАТО се 
подготвени жестоко да одго ворат на секоја провокација и 
насилство. Значи, има елементи за потенцијален воен судир 
уште за во февруари следната година, кога се очекува да дојде 
и првото признавање од не која западна земја. Американците 
веќе побарале од грчката Влада да се испрати дополнителен 
воен контингент во реонот на Митровица, на што официјална 
Атина остро се спро тив ста вила и категорично ја одбила так-
вата препорака. Најголемата опасност по територијалниот ин-
тегритет на Косово, Албанците ја гледаат во процесот на де-
централизација. Тие сметаат дека токму децентрализацијата 
ќе го зајакне територијалниот кон тинуитет и поврзаноста на 
српските енклави со Србија, а ќе го ослабне континуитетот со 
косовските општини населени со албански граѓани, но и со 
Јужна Србија и со Санџак. Според ради калните албански 
компоненти, тоа би значело создавање на уште една Република 
Српска на територијата на Косово со формална ус ловна не за-
висност под контрола на Белград. Косово се плаши од прет-
стојната фаза на своевидна неоколонијална положба во однос 
на Србија. Оттука, оправдани се стравувањата за нов бран на-
силства некаде напролет. 

ЕВРОПА СЕ БУДИ ОД СОНОТ

Решението за Косово, кое ќе биде претставено во февруари 
2007 година, ќе биде такво што секој ќе го толкува онака како 
што сака. Во планот на Ахтисари протекторатот е претставен 
како мултиетничка покраина со либерално владеење. Под 
притисок на Србија финскиот дипломат ќе мора да направи 

компромис, кој ќе оди во прилог на Белград. Дали тоа ќе значи 
некоја сериозна отстапка или само формирање српски окрузи за да 
се заштитат културно-историските споменици сè уште не се знае. 
Но, едно е сигурно. Конечното решение нема да биде онака како 
што го замислуваа косовските Албанци. Агим Чеку и Фатмир Сејдиу 
тоа го знаат. Неопходен е компромис. Меѓународната заедница сега 
не смее ништо да й приговори на Србија за новиот Устав затоа што 
тој е во согласност со Резолуцијата 1244 на ООН. Европа се подели. 
Шпанија, Италија, Романија и Грција се категорично против неза-
висноста. Соседите на Србија лобираат во нејзина корист. Белград е 
разочаран само од Скопје и од Подгорица, но што да се очекува од 
малите земји кои немаат никакво право на глас за косовското 
прашање и ќе постапат само така како што ќе им кажат. Вашингтон 
поделен меѓу демократите и републиканците, Лондон со разни-
шаната позиција на Блер и острото противење на речиси половина 
Европа за независност на Косово, се новите моменти кои го јакнат 
Белград наспроти Приштина. Кој ќе ја искористи ситуацијата и кој 
ќе биде новата балканска колатерална штета ќе се покаже многу 
брзо, непосредно по јануарските празници.

Западните земји неспор-
но сакаат да му дадат не за-
висност на Косово и да за-
минат оттаму, но Русија ја 
искомплицира целата ситу а -
ција. Поради тоа, Вашинг-
тон сака да го избегне Со-

ветот за безбедност на ОН. Затоа Ахтисари го од-
ложува решението. Не се само српските избори 
во прашање. 


