СИЛАТА НА ЕКСТРЕМИЗМОТ И СЛАБ
докрај решено. Како сè да е на почеток.
Допрва ќе почнат да се прават анализи.
Косовското прашање дури сега ќе добие
невидена интернационализација.

Албанците се
непопустливи во своите
намери, им се закануваат
на УНМИК, на КФОР,
подметнуваат бомби под
возилата на ОБСЕ во
Приштина. Тоа е нивниот
пат за да дојдат до
конечната цел независност на Косово. За
разлика од нив, пак,
Србите на поинаков начин
ги перцепираат нештата.
Тие покажуваат слабост,
не користат терористички
методи, некои политичари
во Белград дури беа
прекорени во изјавите
кога рекоа дека ќе ги
прекинат дипломатските
односи со сите оние земји
кои ќе го признаат Косово.

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

К

осово и натаму останува главен
европски територијален и безбедносен проблем. Изминативе седум
години Брисел не собра сили да го реши
ова опасно балканско прашање. Секогаш им го фрлаше в раце на Американците, како врел костен кој треба да се
излупи. Тие, пак, велеа дека Европската
унија треба да ја има најголемата одговорност и обврска. Пинг-понг партијата
ги измори играчите на теренот. Немаат
сили ниту едните, ниту другите. Сега костенот е во рацете на стариот Ахтисари.
Тој, пак, непоколебливо и самоуверено
оди напред. Цврст и без двоумење не
дозволува некоја од страните да го изигра. Вели, тој го направил проектот, а Советот за безбедност ќе го има последниот збор. Некаде кон крајот на месецов
препечениот костен треба да пристигне
во Њујорк. Таму ќе се кршат копјата меѓу
западната и источната политичка хемисфера. Комбинации сè уште се прават.
Ништо не е дефинитивно. Ништо не е

РЕТЕРИРАЊЕ НА
МЕНУВАЧОТ НА
БАЛКАНСКИТЕ
ГРАНИЦИ
Американскиот професор Стивен Маер
смета дека независно Косово би било
многу децентрализирана и слабо функционална држава, без речиси никаква
соработка меѓу етничките заедници, слично на состојбите во Босна и Херцеговина.
Како стручњак за Балканот и професор

меѓу Босна и Косово, а тоа се согледува
во сепарацијата на етничките заедници и
во настојувањето за создавање држави
со два ентитета. Меѓу другото, се предвидува дека Косово ќе се соочи со низа
проблеми. Речиси е сигурно дека нема
да има мирен пат. Неизбежно треба да
се следи развојот на ситуацијата во Северно Косово, која е идентична со онаа
во Република Српска. Како што истакнува Маер, на ум треба да се има фактот
дека договорите кои ги наметнува меѓународната заедница се спогодби кои им
одговараат на западните земји, но не и
на народите на Балканот. Со тоа се создава природна нестабилност и основа
за идни конфликти. Постоеја најави дека
косовскиот статус ќе биде решен до крајот на 2006 година, потоа на почетокот

ЌЕ ИМА ЛИ МИРЕН ПАТ ЗА СОЗДАВАЊЕТО ДРЖАВА
СО ДВА ЕНТИТЕТА?

АЛБАНСКАТА МАФ

ДОКОЛКУ КОСОВ
по политички науки на Националниот
универзитет за прашања на одбраната
во Вашингтон, Маер вели дека предлогот на Марти Ахтисари за идниот статус
многу потсетува на Дејтонскиот договор
за Босна. Според него, со документот се
тврди дека ќе се обезбеди мултиетничко
општество, но сепак станува збор за
спротивното. Етничките заедници ќе бидат одвоени една од друга, ќе можат да
одржуваат контакти со надворешни ентитети (тоа првенствено се мисли на
Србите ). Постои паралелна ситуација
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на 2007 година, сега се одложува за средината на тековната година. По сè изгледа дека статусот нема да биде одреден ниту до крајот на оваа година.
Инаку, колку за потсетување, Стивен
Маер е аналитичарот кој пред неколку
години на конференција во Лондон
предложи менување на балканските граници по етнички принцип, независност
на Косово, а во македонската јавност
стана непопуларен со изјавата дека за
опстанокот на Македонија треба да се
разговара.

ОСТА НА МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВО
Проалбанските сили во Вашингтон слабеат, не се доволно дипломатски силни за да
можат до крај да го истуркаат
планот на Ахтисари. Ако Србите цврсто инсистираат на неделивост на својата територија, за неколку седмици во САД,
а најверојатно и во Европа, ќе
отстапат од заложбите за независност по секоја цена. На тој начин Србија може да го задржи
цело Косово, што во овој момент е навистина неверојатно. Кога
тоа би се случило, потоа треба да се работи на процесот како да
се амортизира и да се неутрализира незадоволството на косовските Албанци, кои веројатно ќе прибегнат кон радикални методи.

ПРЕСЕДАН ИЛИ НОВ
ОБЛИК НА
МЕЃУНАРОДНОТО
ПРАВО?
Поранешниот американски амбасадор при ООН, Џон Болтон, неодамна ја
шокираше дипломатската јавност дека
косовскиот проблем не може да се
реши со нова резолуција на Советот за
безбедност и со бесправно одвојување
на областа од територијата на една суверена држава. За многумина, според
сè уште постоечката Резолуција 1244,
доколку решението не биде прифатливо за двете страни, ова тело на светската организација има право да наметне
друга резолуција. Иако ова теориски е
издржано, сепак улогата на Кина и на
Русија во ООН го оневозможува тоа.
Болтон смета дека токму наметнување-

то конкретно сè уште нема. Аналитичарите во Вашингтон проценуваат дека
новата резолуција за Косово нема да
успее, бидејќи не е во надлежност на

по тоа ќе се уназадуваат, европската
рута ќе добие поинаков правец и земјата повторно ќе се врати во гетото на
кое му припаѓаше во деведесеттите

Потпретседателот на Владата на
Србија, за време на НАТО кампањата врз Југославија, Ратко Марковиќ,
во август 1999 година изјави дека
кумановскиот договор Југославија
не го потпишала по своја волја, туку
й бил наметнат под притисок, па со
тоа Србија е лишена од Косово. Процесот во Рамбује бил само ултиматум, едностран диктат, кој српската државна делегација не го прифатила. Денес Марковиќ Србија ја опишува како рането лице, кое чека ампутација на раката
или на ногата за да си го спаси животот. Уште тогаш се знаеше,
тврди Марковиќ, дека Резолуцијата 1244 е само преоден период
во кој меѓународната заедница ќе создаде нова држава на Балканот.

ИЈА ЌЕ ЈА РЕКЕТИРА ЕВРОПА

О НЕ БИДЕ НЕЗАВИСНО!
то решение е најлошото решение за Косово. Сè повеќе американски дипломати проценуваат дека администрацијата
во Белата куќа прави сè поголеми грешки во надворешната политика на земјата. Ирак, Иран, Северна Кореја, Палестина, па и Косово се региони каде ниту
едно решение не успеало. Сепак, таму
сè уште нема критична маса која отворено би се спротивставила на ваквата политика. Сè се базира на пишување колумни, дебати, полемики... Неш-

други земји, а уште помалку на Обединетите нации да одземаат суверенитет на држави. Особено опасен преседан би настанал кога тоа би се направило со остро противење на земјата, во
случајот Србија. Тоа буквално би било
насилно однесување на меѓународната
заедница, што не е во духот на меѓународното право и пред Повелбата на
ООН. Уште полошо е доколку тоа се
направи во периодот на демократскиот
транзиционизам на Србија. Процесите
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години. На прашањето зошто западните
земји повеќе им се наклонети на Албанците отколку на Србите, обично дипломатите велат дека се плашат од радикалните Албанци. Албанската мафија
рекетира речиси низ цела Европа, па
оттука државниците се во постојан
страв дека секое друго решение за
независност ќе резултира со саботажи
и диверзии низ европскиот континент,
зачинети со напади во екстремен облик. Албанците се непопустливи во

своите намери, им се закануваат на УНМИК, на КФОР, подметнуваат бомби под возилата на ОБСЕ во Приштина. Тоа
е нивниот пат за да дојдат до конечната цел - независност
на Косово. За разлика од нив Србите на поинаков начин ги
перцепираат нештата. Тие покажуваат слабост, не се служат со терористички методи, некои политичари во Белград дури беа прекорени во изјавите кога рекоа дека ќе ги
прекинат дипломатските односи со сите оние земји кои ќе
го признаат Косово. Значи, од Србите нема опасност за
светот, но има од Албанците. И реално е нивните барања
да се исполнат за да нема нов хаос и нови насилства. Тоа е
класично заложништво на меѓународната заедница од
само еден грст криминалци и узурпатори на правото.
Перцепцијата е ваква: Србите се разумни, Албанците се
лоши момчиња. Кого да се обидеме да го смириме? Затоа
во Европската унија преовладува мислењето дека најдобро решение за Косово е независност. Истите луѓе кои тоа
го заговараат сметаат дека ваквото решение мора да й
биде наметнато на Србија затоа што од неа не може да се
очекува некоја опасност. За разлика од неа, опасноста од
Албанците е неколкукратно поголема. Овие дипломати
воопшто не размислуваат за преседанот кој би го направиле газејќи врз постулатите на меѓународно правните
норми и правила. Сепак, има и бројни други аналитичари
кои сметаат дека сè почестото одложување на решението
за статусот повеќе й оди во прилог на Србија, отколку на
косоварите. Доколку Србите не подлегнат на притисоците,
политиката на Вашингтон кон Албанците ќе почне да се
руши.

Голем број Албанци од Косово илегално престојуваат во земјите од Европската унија. Тие, главно, се сиромашни и необразовани, а таму пристигнале преку диви канали во потрага по подобра работа и заработувачка. Многумина од нив
немаа постојан престој во Србија, ниту пасош,
но по доаѓањето во Западна Европа ги уништуваа

речиси сите документи за лична идентификација
кои ги поседуваа. Тоа го правеле со цел да не
можат да ги депортираат назад и полицијата да
не може да ги уапси. Според евиденцијата на илегални имигранти, Косово е во врвот на подрачјата, веднаш по Ирак, Авганистан и Русија. Се проценува дека голем дел од косовските имигранти
денес претставуваат голема опасност за европските земји. Тие се потенцијални криминалци и
екстремисти.

