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У Л О Г А Т А  Н А  С Т Р А Н Ц И Т Е  В О      К О С О В С К И О Т  П Р О Т Е К Т О Р А ТУ Л О Г А Т А  Н А  С Т Р А Н Ц И Т Е  В О   

НАЈВАЛКАНАТА    МИСИЈА ВО НАЈВАЛКАНАТА  
ИСТОРИЈАТА НА    ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИИСТОРИЈАТА НА  

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Косово тоне во бездната. Не само 
што никој не му подава рака за да 
го спаси, туку го поттурнуваат по-

брзо да падне во бунарот без дно. Ис-
тите оние кои секојдневно се декла-
рираат дека ќе го спасуваат од хаосот и 
од безредието, се тие кои го водат во 
насока на потполна самоизолација и 
бесперспективност. Косово го униш ту-
ваат самопрогласените спасувачи, Ко-
сово го дотолчуваат странските еста-
блиш менти кои се дојдени таму како 
гастербајтери, а не како дипломати. 
Доц на е нештата да се поправат. Кра-

Да се вложат 22 милијарди 
евра за само осум години во 
област како што е Косово и 
резултатот повторно да 
биде негативен е повеќе од 
пораз за меѓународната 
заедница. Каде завршија 
тие пари? Кој е одговорен за 
нивната нерационална 
употреба? Кој си игра со 
нервите на косовското 
население? Нема статус, 
нема работа, нема леб, се 
шверцува сè и сешто за да се 
преживее. А, големците 
дојдени од белосветските 
патишта, кои ги учат 
косоварите што да прават и 
како да живеат, "лапаат" 
плати од 15.000 евра 
месечно. Утре или задутре 
нема никому да му биде 
чудно, никој нема да се 
изненади ако сиромашното 
косовско население, 
потхрането со задоениот 
национализам, тргне во 
физички дуел со УНМИК, со 
КФОР и со ним сродните. 
Таму работата е дојдена 
буквално до стап. Кој ќе го 
"окрка" нека размислат 
оние кои го влечат Косово 
за нос речиси една деценија. 

дењето, арамилакот и соучеството во 
девијациите на локалната мафија, стана 
начин на работа и на УНМИК и на КФОР. 
Дел од нивните претставници станаа 
поопасна мафија од косовското крими-
нално подземје. Меѓусебно сорабо ту-
ваат, наместо да се гонат. Меѓусебно го 
делат профитот, наместо да ги апсат 
наркодилерите и шверцерите. Со право 
некои ќе речат дека повалкана мисија 
од оваа која моментно владее на Ко-
сово, ниту имало ниту ќе има. 

СТРАНСКАТА 
ДИПЛОМАТСКА 

МАФИЈА НА КОСОВО
 
Голем дел од службениците на 

УНМИК се поврзани со локалната ал-
банска мафија на Косово. Меѓуна род-
ната мисија во областа, наместо да се 
грижи за безбедноста, имотот и за сло-
бодите на населението, се впушта во 
матни зделки од кои дебело профитира. 

НИЧИЈА ЗЕМЈА
Во Приштина се прави план Косово да прогласи еднострана не-

зависност на почетокот на 2008 година и покрај ризикот од поделба на 
областа. Албанците се свесни дека веднаш по чинот на изгласувањето 
на независноста во косовското Собрание, северниот дел на про тек-
торатот, населен со доминантно српско население, ќе се отцепи. Тоа ќе 
резултира со создавање на два ентитета. Истовремено, тоа ќе значи 
автоматско влегување на српската војска и полиција во реонот околу 
Митровица, каде веќе има бројни српски парамилитарни структури. 
Францускиот контингент на КФОР, кој се наоѓа во северно Косово, ќе 
има улога да ги спречи неодминливите судири меѓу Србите и Ал бан-
ците. Приштина ќе нема целосна контрола врз тој дел од областа, а 
ниту Белград ќе има потполно право да владее со состојбите таму. Тоа 
ќе биде само продолжување на статусот на меѓународен про текторат 
на Косово, без конечно решение. Ќе следува процес на кантонизација, 
што дополнително ќе ја натера светската заедница да стави црвена 
линија меѓу двете страни. Тоа и де факто и де јуре ќе значи поделено 
Косово. 

КОСОВАРИТЕ СÈ ПОНЕЗАДОВОЛНИ ОД УНМИК... КОСОВАРИТЕ СÈ ПОНЕЗАДОВОЛНИ ОД УНМИК... 
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НАЈВАЛКАНАТА    МИСИЈА ВО  МИСИЈА ВО 
ИСТОРИЈАТА НА    ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ

Косово веќе подолго време е легло на 
криминалот, подземјето и на анархијата. 
Сè уште т.н. српска покраина прерасна 
во европски центар за трговија со жени 
и со наркотици. Од влегувањето на ми-
ровните сили таму во 1999 година, свет-
ската организација досега потрошила 
22 милијарди евра. И покрај огромните 
суми издвоени за стабилизација, денес 
на Косово царуваат мафијата и црниот 
пазар. И она малку што остана легално, 
доведено е пред колапс. Многу при ме-
ри можат да се набројат за да се до ка-
жат овие реални состојби во кои се нао-
ѓа протекторатот на Обединетите на-
ции. Со железницата на Косово упра ву-
ва стручњак од Сиера Леоне или по-
добро речено ги учи косоварите како 
да ја управуваат, понатаму чувар на пар-
кинзите во Приштина е човек од Бан гла-
деш, кој не знае ниту еден јазик освен 
мајчиниот, а патем нема ниту возачка 
до звола. Тоа е баналната реалност на 

ниту приштинските власти, ниту КФОР, 
ниту цивилниот администратор. Карак-
теристична анархија која излегува од 
контрола по многу аспекти. Потоа за чу-
дува како генералниот секретар на ОН 
ги прифаќа извештаите на меѓуна род-
ната управа во Приштина како по зи тив-
ни. Речиси во секоја нова анализа на 
состојбите се евидентира некаков на-
предок, па тој дури се опишува и како 
демократски. Очигледно е дека посто ја-
ното инсистирање Косово што побрзо 
да го добие ветениот статус, е само 
обид да се симне одговорноста од гр-
бот на меѓународната заедница. Таа дла-
боко заринка во најпроблематичниот 
балкански регион и не може да го најде 
начинот за извлекување од калта. Де-
нес речиси сите странци одат на Косово 
за да ги наполнат своите џебови. И ди-
пломатите, и ситните политичарчиња, и 
хуманитарните организации, и прет-
ставниците на воената и на цивилната 
мисија. Кој ќе се врати оттаму без пари 
е или будала или глупав. Аналитичарите 
кои ги следеле мировните мисии ши-
рум светот барем во последниве три де-
цении, ќе заклучат дека ваква и толку 
валкана мисија, како што е косовската, 
никаде досега немало. Еве уште еден 
пример…извесен Бо Олсен дошол на 
Косово и веднаш станал главен меѓуна-
роден советник во телефонската ком-
панија "ПТК". Во својата земја тој бил 
обичен чиновник, а денес во Приштина 
добива плата во висина од 11.000 евра 
месечно. Гевин Џефри, директор во ис-
тата компанија, си донел свој познаник 

"Останувањето на Косово под "Останувањето на Косово под 
суве ренитет на Србија би било по-суве ренитет на Србија би било по-
губно за самата Србија. Тоа е тем-губно за самата Србија. Тоа е тем-
пирана бомба во нејзините раце. пирана бомба во нејзините раце. 
На Србија ќе На Србија ќе йй се повтори 1999  се повтори 1999 
година, кога ја изгуби и четвртата година, кога ја изгуби и четвртата 
војна за територии на тери торијата војна за територии на тери торијата 
на Југославија. Таа тогаш го изгуби на Југославија. Таа тогаш го изгуби 
Косово. Нашето Собрание се га има Косово. Нашето Собрание се га има 
право по 10 декември да про гласи право по 10 декември да про гласи 
независност. И тоа ќе се случи, во независност. И тоа ќе се случи, во 
договор со партнерите од меѓу-договор со партнерите од меѓу-
народната заедница, кои го при фа-народната заедница, кои го при фа-
тија планот на Ахтисари. Во слу чај тија планот на Ахтисари. Во слу чај 
на про гласување на независност на про гласување на независност 
нема да дојде до масовен егзодус нема да дојде до масовен егзодус 
на Србите. Албанците ќе бидат за-на Србите. Албанците ќе бидат за-
доволни од не зависноста и нема доволни од не зависноста и нема 
да имаат потреба да протеруваат да имаат потреба да протеруваат 
Срби".Срби".  

Азем Власи Азем Власи 

"Малку е веројатно дека ста тусот на Косово ќе биде решен "Малку е веројатно дека ста тусот на Косово ќе биде решен 
до крајот на годината. Едноставно, за тоа нема до волно време. до крајот на годината. Едноставно, за тоа нема до волно време. 
Календарот на случувањата е преоптоварен за да се дојде до Календарот на случувањата е преоптоварен за да се дојде до 
дефинитивна одлука. Како и да е, ние од пре говарачката тројка дефинитивна одлука. Како и да е, ние од пре говарачката тројка 
на ге нералниот секретар на ОН, ќе му го доставиме извештајот на ге нералниот секретар на ОН, ќе му го доставиме извештајот 
до 10 декември. Потоа очеку ваме Бан Ки Мун да расправа  за до 10 декември. Потоа очеку ваме Бан Ки Мун да расправа  за 
Косово со земјите од Кон такт-групата. Не исклучувам и пов-Косово со земјите од Кон такт-групата. Не исклучувам и пов-
торно расправа во Со ветот за безбедност".торно расправа во Со ветот за безбедност".

Френк Визнер,Френк Визнер, преговарач во косовската тројка преговарач во косовската тројка

де нешното косовско општество. Дел од 
странските новинарски куќи, кои по-
детаљно ја разоткриваат фактичката 
сос тојба таму, ќе дојдат до сознанија 
дека управникот на Косовската енер-
гетска компанија, Јо Тручлер, не платил 
телефонски сметки во висина од 6.900 
евра. А, неодамна тој висок претставник 
на косовската компанија побегнал, но-
сејќи со себе 4,3 милиони долари, кои 
подоцна се појавиле на неговата при-

ватна сметка на Гибралтар. Курио зите-
тот е уште поголем кога е откриено 
дека "типот" станал управник на Косов-
ската енергетска компанија со помош 
на фалсификувани документи за него-
вото образование. Всушност, тој бил 
само еден обичен лажго од Германија. 
Е, кога ќе се побара одговорност за 
овие девијации топката се префрла од 
една на друга страна. Ниту УНМИК бил 
надлежен за решавање на проблемите, 
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од Лондон, кој таму бил т.н. финансиски експерт, а денес во 
Приш тина зема плата од 16.000 евра, плус додатоци за својот 
при ватен автомобил. Истиот тој важи за еден од нај го лемите 
коцкари меѓу странците на Косово. 

РАМПА ЗА АЛБАНСКИТЕ 
ГАСТЕРБАЈТЕРИ

 
Чешката република изготвила доверлив список со земји од 

кои не е можно да доаѓаат гастербајтери за работа. Тие лица 
немаат шанса да добијат работна дозвола и да престојуваат во 
таа земја и покрај тоа што како работна сила им се потребни на 
чешките претпријатија. Но, Владата во Прага се плаши дека меѓу 
нив може да има терористи или шверцери на дрога. Меѓу тие 
земји се наоѓаат Албанија и Косово како територија. Според 
проценките на чешките експерти, држави како Албанија или 
општество како косовското, претставуваат безбедносен ризик 
за Европа, бидејќи премногу е тенка границата меѓу државните 
структури и организираниот систем на разни видови шверц. 
Овој потег на Чешка е изнуден откако во деведесеттите години 
на минатиот век, се откри дека најодговорна за шверц со кокаин 
е косовско-албанската мафија. Официјална Прага не ја инте ре-
сира фактот дали една земја е демократска или не е. На прво 
место го става нивото на безбедност која соодветната држава го 
прикажува, а дури потоа останатите димензии на вредноста. 

"ЗАПАДОТ ТРЕБА ДА СЕ ПЛАШИ ОД "ЗАПАДОТ ТРЕБА ДА СЕ ПЛАШИ ОД 
СРБИЈА, А НЕ ОД АЛБАНЦИТЕ"СРБИЈА, А НЕ ОД АЛБАНЦИТЕ"

Србија мора да биде поагресивна кога е во пра-Србија мора да биде поагресивна кога е во пра-
шање решението за конечниот статус на Ко сово. шање решението за конечниот статус на Ко сово. 
Истовремено, Србија мора да престане да се од не-Истовремено, Србија мора да престане да се од не-
сува кон американските власти како тие да се гос-сува кон американските власти како тие да се гос-
подари на светот. Тие се само тигар од хартија. Не подари на светот. Тие се само тигар од хартија. Не 
знам зошто постои толкав страв од Вашингтон. Тој знам зошто постои толкав страв од Вашингтон. Тој 
се однесува така кон Белград затоа што смета дека се однесува така кон Белград затоа што смета дека 
Србија мора да се помири со одземање на 15 отсто Србија мора да се помири со одземање на 15 отсто 
од нејзината територија. Е, сега како Србија да до-од нејзината територија. Е, сега како Србија да до-
каже дека тоа не смее да се случи? Таа мисли дека каже дека тоа не смее да се случи? Таа мисли дека 
не треба никогаш да влезе во НАТО, а на ЕУ јасно да не треба никогаш да влезе во НАТО, а на ЕУ јасно да 
йй се порача дека ќе се прекинат сите процеси на  се порача дека ќе се прекинат сите процеси на 
при   дружување, доколку Брисел одлучи да го при-при   дружување, доколку Брисел одлучи да го при-
знае Косово. Она што сега треба Србија да го на-знае Косово. Она што сега треба Србија да го на-
прави е да ја убеди Европа дека не треба да се пла-прави е да ја убеди Европа дека не треба да се пла-
ши од неколку стотина илјади Албанци, туку да се ши од неколку стотина илјади Албанци, туку да се 
исплаши од девет милиони Срби. Предлагам во исплаши од девет милиони Срби. Предлагам во 
ноември да се одржи масовен протест во Белград, ноември да се одржи масовен протест во Белград, 
со најмалку половина милион луѓе, кои ќе про-со најмалку половина милион луѓе, кои ќе про-
тестираат против западната политика на Косово. тестираат против западната политика на Косово. 
Исто така, предлагам Србија да одржи воени ма-Исто така, предлагам Србија да одржи воени ма-
неври на југот на земјата. Западот треба да почне неври на југот на земјата. Западот треба да почне 
да се плаши од Србија, а не од Албанците".да се плаши од Србија, а не од Албанците".      
    

Џим Џатрас,Џим Џатрас, директор на Американскиот совет  директор на Американскиот совет 
за Косовоза Косово

"На Косово и натаму 
постои фунда ментал-
на нестабилност. Таа е 
нагласена со разоча-
рувањето, кое го из ра-
зуваат жителите на Ко-
сово и со продолжу-
вањето на процесот за 
идниот статус. Про це-
сот кој се води мора да 
резултира со заклучок, 
зашто во спротивно ќе 
се зголеми ризикот од 
нестабилност на Косо-
во, но и на регионот 
кој го опкружува. Очи-
гледно е дека двете 

ст рани не се во состојба да постигнат договор до 
крајот на преговорите. Затоа преговарачите тре-
ба да одлучат како да ја раководат ситуацијата. 
Во спротивно ќе дојде до пропаѓање на целиот 
процес".

Бан Ки Мун

"КОХА ДИТОРЕ" УШТЕ ЕДНАШ ПИШУВА "КОХА ДИТОРЕ" УШТЕ ЕДНАШ ПИШУВА 
ДЕКА ОДЛУКАТА ЗА КОСОВСКИОТ СТАТУС ДЕКА ОДЛУКАТА ЗА КОСОВСКИОТ СТАТУС 
Е ОДЛОЖЕНАЕ ОДЛОЖЕНА


