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Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Во американската престолнина се 
вжештува дискусијата околу сце-
нариото кое на Балканот ќе се 

примени по 10 декември, доколку Ал-
банците прогласат еднострана не за-
висност. Сè побројни стануваат ана ли-
зите дека евентуалната бесправна се-
цесија на Косово ќе предизвика иден-
тични реакции во Македонија и во Бос-
на. Тие живеат со најкревка унитарност 
од сите земји во опкружувањето, па не 
се случајни есенскиве акции на ма ке-

Што по 10 декември, датумот кога завршуваат преговорите за 
косовскиот статус? Тоа е денот Д за Балканот, како што некои го 
нарекуваат. Анализите се движат од "ништо епохално" до нова 
војна. Некаде на средина доаѓа едностраното прогласување на 
независноста, како една од опциите со која западниот свет ќе й  
се спротивстави на позицијата на Русија во овој српско-албански 
спор. Бројните вооружени инциденти, кои се случија изминатиот 
период во Македонија, јужна Србија и на Косово, гарантираат 
нов воен хаос кој сигурно ќе значи уште една деценија назад од 
европската перспектива. Наместо да ги видиме нашите знамиња 
пред НАТО и ЕУ во Брисел, по сè изгледа повторно ќе бидеме 
сведоци на нови стории на CNN и BBC, кои преку трогателните и 
емотивните новинарски пера ќе им го измијат мозокот на 
"преемотивните западњаци". Не дај Боже, но како што тргнале 
работите ќе преживуваме уште една епизода од балканската 
сапунска опера наречена УЧК.

донските специјални единици, ниту 
оби дите за политички раскол меѓу ен-
титетите во босанската држава. Светот 
е поделен околу планот дали на Ко-
сово да му се даде независност. Исто-
времено светот се плаши од едно стра-
ниот чекор на косовските Албанци по 
истекот на преговорите да се само про-
гласат како државна творба. Додека За-
падот е нестрплив во исчекувањето да 
му даде самостојна управа на про тек-
торатот, Москва продолжува со ладно-
крвната тактика дека преговорите и 
натаму треба да продолжат и дека по-
добро десет години да се разговара от-
колку еден ден да се војува. Оттука, јас-
но е дека нашиот регион повторно ќе 
биде полигон на кој ќе се вкрстат коп-
јата на двете геостратешки хемисфери, 
кои преку нашиот грб ќе си докажуваат 
меѓусебно кој е политички и воено по-
моќен.

КОСОВО ЌЕ ГО 
РАСЦЕПИ БАЛКАНОТ

Во моментов Вашингтон има про-
ценка дека по признавањето на Косово 
од страна на САД, тој чекор би го сле-
деле и 22 земји од ЕУ, а веројатно вкуп-
ниот број на крајот би достигнал 70 од 
вкупно 191 земја-членка на ООН. Се 
раз бира, меѓу нив голем број би биле 
од исламскиот и од арапскиот свет. Но, 
прашањето е како сè тоа да се реа ли-
зира, како да се изведе? И двете струи 
кои се залагаат за независност и оние 
кои се против независност по 10 де кем-
ври, се согласуваат само во едно, а тоа 
е дека по истекот на тој датум со Ко-
сово Балканот би западнал во ќор со-
как. Американските универзитетски 

про   фесори дури предвидуваат сеце-
сија на Македонија, каде охридскиот 
Договор ги држи на стаклени нозе ме-
ѓуетничките односи. Унилатералното 
признавање на Косово неизбежно ќе 
донесе негова поделба и домино ефек-
ти во регионот. Правилото "ако може 
таму, зошто не и ваму" е добро познато 
и како такво тоа веќе циркулира во не-
кои екстремни кругови. Србите од се-
верниот дел на протекторатот неколку 
пати досега се закануваа дека сами ќе 
си прогласат независност и ќе се при-
појат кон матицата Србија доколку Пар-
ламентот во Приштина донесе едно-
страна одлука за отцепување. На спро-
тивната страна тој чекор би го следеле 
Албанците од Прешевската област, кои 
одамна најавија референдум за одво-
јување од Србија и спојување со Ко-
сово. Дали Западот е подготвен да иг-
ра на таа карта? Русија ќе долее масло 
на огнот, поддржувајќи ги Србите во 
регионот околу Митровица и... хаосот 
веќе е почнат. Кревките состојби во Ма-
кедонија ќе бидат искористени за до-
бивање уште поголеми права за Ал-
банците до ниво на федерализација, а 
властите во Бања Лука лесно можат да 
речат "од денес ние й припаѓаме на 
Србија, а не на Босна". Очигледно е 
дека некој работите свесно ги турка во 
една ваква состојба, од која потоа Бал-
канот тешко ќе може да закрепне. Сè 
ова ќе има последици и по неколку ев-
ропски држави, кои сè уште не ги раз-
решиле внатрешните проблеми, а се 
обидуваат да решаваат туѓи. Шкотска 
со Британија, Фламанија во Белгија, 
или дури Квебек во Канада. Неспорно 
е дека и овие автономни области ќе 
тргнат по тој пат.

БАРУТОТ ПОЧН   УВА ДА СМРДИБАРУТОТ ПОЧН 

МИРОТВОРЦИ МИРОТВОРЦИ 
ИЛИ СТАТИСТИ?ИЛИ СТАТИСТИ?
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КАКО ДА СЕ 
"ПОБЕГНЕ" ОД 

КОСОВО?
Унилатералната независност на Ко-

сово може да предизвика и бројни 
проблеми на меѓународните сили кои 
се стационирани во покраината. Во тој 
случај, се поставува прашањето за оп-
станокот на војската на КФОР таму, би-
дејќи таа повеќе ќе го нема мандатот 
за продолжување на мисијата. Имено, 
во моментов во рамките на КФОР има 
војници на земји кои се противат на 
едностраното признавање на неза вис-
носта на Косово, меѓу кои Словачка, Ро-
манија, Грција, Шпанија и Италија. Тие 
се противат на западната политика за 
давање независност без мандат на Со-
ветот за безбедност на ОН, бидејќи тоа 
ќе ја прекрши Резолуцијата 1244. Во 
една таква ситуација овие земји би го 
преиспитале своето натамошно учес-
тво во КФОР и би ги повлекле нивните 

ЗА ХАШИМ ТАЧИ ГЛАСАА САМО 10 ЗА ХАШИМ ТАЧИ ГЛАСАА САМО 10 
ПРОЦЕНТИ ОД КОСОВСКАТА ПОПУЛАЦИЈАПРОЦЕНТИ ОД КОСОВСКАТА ПОПУЛАЦИЈА

Косовските избори останаа запомнети по две работи - бојкотот на 
српското население и релативно слабиот одѕив на граѓаните, кој из-
несуваше околу 40 проценти од електоратот. Незаинтересираноста 
на Албанците да излезат на гласачките места е јасен знак дека ниту 
темата независност и ветувањата дека таа наскоро ќе се случи, не 
беа доволен мотив и поттик за нив. Косовските Албанци покажаа де-
ка не веруваат во т.н. демократски институции на Приштина, бидејќи 
тие не им донесоа ништо добро. Влијание за слабиот одѕив имаше и 
движењето Самоопределување, кое повика на бојкот. Од друга ст ра-
на, само стотина Срби гласаа за новата косовска власт. За меѓу-
народната заедница тоа било доволно за да й даде на српската за-
едница 10 загарантирани пратенички мандати во Парламентот. Нон 
сенс. Како и да е, изборите на Косово ќе ги признае западната ме-
ѓународна заедница, додека Белград ќе биде обвинет за нарушување 
на демократските процеси, бидејќи ги повика Србите на бојкот. Се 
поставува и прашањето колкав ќе биде моралниот авторитет на Ха-
шим Тачи да владее со Косово. Ако излегле само 40 проценти од ел ек  -
торатот, кој број 1,5 милион лица, а за него се определиле 35 про-
центи од оние кои гласале, тогаш сè е јасно. Со освоени 210.000 гла-
сови или 10 отсто од популацијата, Тачи ќе води држава која брои два 
милиона луѓе. Некогаш и демократијата е поавторитарна од дикта-
турата. 

БАРУТОТ ПОЧН   УВА ДА СМРДИУВА ДА СМРДИ
"Решението за Косово тре-

ба да даде одговор на три 
предизвици со глобални им-
пликации. Првиот, да се за-
доволат одредени барања 
на заедницата во по краи-
ната. Вториот, како да се за-
чува државноста во контекст 
на меѓународниот правен 
поредок. И третиот, како да 
се придонесе за регио нал-
ната и геостратешката ста-
билност".

Борис Тадиќ 

ДЕЛ ОД ЗАПЛЕНЕТИОТ АРСЕНАЛ НА БАНДАТА ОД БРОДЕЦДЕЛ ОД ЗАПЛЕНЕТИОТ АРСЕНАЛ НА БАНДАТА ОД БРОДЕЦ
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трупи од Косово. Ним може да им се 
при дружи и Германија, која сега е гнев-
на поради американското про ти вење 
таа да стане нова постојана земја-член-
ка на Советот за безбедност во Њујорк. 
Значи, кое сценарио и да се примени 
ќе има само губитници и поразени, а 
ниту еден победник. Најпознатите аме-
рикански аналитичари, меѓу кои и про-
фесорот на вашингтонскиот Нацио на-
лен универзитет за одбрана и струч-
њак за Балканот, Стив Маер, тврдат де-
ка администрацијата на Белата куќа ба-
ра начин постепено да се повлече од 
косовскиот проблем. Тоа се согледува 
и во фактот дека САД разгледуваат се-
какви опции покрај независноста, за 
да се тргнат од тоа балканско прашање. 
И за време на последните преговори, 
кои се водат под покровителство на ди-
пломатската тројка, на маса се ставени 
секакви решенија, од исклучителна не-
зависност до мораториум на статусот 
до 2020 година. Доколку Грција, Шпа-
нија, Чешка, Словачка, Русија, Кина и 
Индија стојат зад Србија, тогаш таа има 
многу поповолна позиција во однос на 
Албанците. Тоа го признаваат амери-
канските стратези, поткрепувајќи го со 
тезата дека доколку Косово заслужу-
ваше независност досега најмалку пет 
пати ќе ја добиеше.

ОД КАДЕ 
ПРИСТИГНАА 

СТИНГЕРИТЕ ВО 
БРОДЕЦ?

По акцијата во тетовското село Бро-
дец останаа неодговорени најмалку 
две прашања. Првото, дали во групата 
на Нацист навистина имало вехабии и 
кои се тие, и второто, кој ги снабдувал 
екстремистите со софистицирано 
оруж је за соборување хеликоптери? 
Пентагон ја презеде обврската да го 
стори тоа во интерес на американската 
безбедност, но и во корист на др жав-
ните субјекти на Балканот, пред сè, Ма-
кедонија, која е засегната од слу чајот. 
Моментните сознанија го говорат сл ед-
ното: Убиените Рамадан Шити и Ме тин 
Ислами биле поврзани со веха бис-
тичка група од Косово, Македонија и 
Санџак. И двајцата биле предмет на ис-
трага на западни разузнавачки служби 
поради врски со неколку фондации од 
Саудиска Арабија, со чија помош го ор-
ганизирале ширењето на веха бистич-
кото движење на Косово и во регионот. 
Понатаму, во Бродец се запленети че-
тири лансери за противавионски про-
ектили од марката СА-7 стрела и про-
тивтенковски ракети "фагот". Како ова 
софистицирано оружје за соборување 
нисколетечки авиони и хеликоптери 
се нашло во рацете на албанските екс-

БАЛКАНОТ ПОД ОПСАДА ОД ВЕХАБИИТЕ
Екстремистичките групи во регионот се мобилизирани. Активни 

се во Македонија, на Косово, во Јужна Србија, во Санџак... Ор то-
доксните муслимани меѓусебно се добро поврзани и дејствуваат 
координирано. Појавувањето на вехабиите дополнително ја отеж-
на состојбата меѓу муслиманскиот свет на овие простори. Тие веќе 
го запоседнаа Санџак, а свое влијание имаат и во Босна и во Ма-
кедонија. Се проценува дека за развојот на ова екстремно движење 
низ светот во изминатите неколку децении Саудиска Арабија вло-
жила повеќе од 70 милијарди долари. Со тие финансиски средства 
се изградени околу 1.500 џамии, повеќе од 200 исламски центри, 
200 универзитети и 2.000 училишта во кои се проповеда нивното 
учење. Овие бројки се однесуваат на статистиката во неисламските 
држави. За време на војната во Босна во 1994 година, саудиските 
донатори преку исламските организации на босанските муслимани 
им исплатиле 150 милиони долари за развој на џихадот во Босна. 
Уште поинтересен е пода-
токот дека за време на ми-
сијата на УНМИК и на КФОР 
на Косово се изградени 160 
џамии финансирани од ве-
хабистичкото движење. От-
тука, се очекува во наред-
ниот период тие да станат 
сила која тешко ќе може да 
се контролира. Цел на ве-
хабиите е да го променат 
умерениот исламски начин 
на живеење кај балкан ски-
те муслимани, со една ра ди-
кална и ортодоксна фор ма 
на верско изразување, која 
често како метод при ме ну-
ва насилство и те ро ризам. 
Тие се во служба на пома-
гање на косовската неза-
висност со средствата кои 
тие ги имаат на рас по ла-
гање.

ТАДИЌ ВО ВИЗИТА НА СВОИТЕ ВОЕНИ ТАДИЌ ВО ВИЗИТА НА СВОИТЕ ВОЕНИ 
ЕДИНИЦИ ВО ЈУЖНА СРБИЈАЕДИНИЦИ ВО ЈУЖНА СРБИЈА
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тремисти се чуди и Вашингтон. Пред 
три години исто такво оружје албан-
ската полиција заплени во близина на 
Скадар. Извори блиски на истрагата 
потврдија дека тоа било наменето за 
онаа група вооружени Албанци, која 
го држеше под опсада скопското село 
Кондово.

КОЈ ЈА СПРЕЧУВА 
ЕГЗЕКУЦИЈАТА НА 

АНА?
Терористичката групација АНА од 

обична Интернет дружина прерасна 
во фактор од кој се плашат и меѓу на-
родните сили на Косово. Таа буквално 
им се заканува на сите, и на Србите, и 
на Македонците, и на КФОР. Можеби 
паравојската не претставува некој го-
лем проблем во воена смисла на збо-
рот, но сепак доволно е моќна да ги 
расипе плановите за стабилизација на 
регионот, како услов за европска ин-
теграција. Најавува операции во срп-
ските средини во северно Косово, ка-
ко и вооружени операции во северо-
западна Македонија. Како на ова ќе 
реа гираат Белград и Скопје? Дали пов-
торно т.н. меѓународна заедница ќе се 
обиде да ги сопре нивните легални 
активности за елиминирање на теро-
ристичките банди и повторно ќе ги об-
вини за надминување на армиско-по-
лициските овластувања? Го знаеме рас-
поредот на нештата. На почетокот тие 
се терористи, па полека, од седмица во 
седмица, преминуваат во групата на за-
падни миленичиња. Затоа треба уште 
на стартот да се пресечат во корен, ка-
ко што се случи со акцијата во Бродец. 
Да се уништат до последната инди ви-
дуа, затоа што ако се дозволи нивно ме-
тастазирање, тогаш некој отаде ќе се 
солидаризира со нив. Епилогот ќе би-
де рекомпонирање на балканските гра-
ници. Сите се свесни дека радикалните 
движења на овие простори можат да 
се решат за 24 часа, и овде, и на Косово, 
и во Санџак. Проблемот е само кој го 
дозволува нивното виреење и кој го 
спречува нивното трајно поразување.

"Србија се обидува да зачува дел од суверенитетот на Косово 
низ предлагање разни полурешенија. Косово не прифаќа такви 
предлози. Ние бараме едно, трајно и одржливо решение - не за-
висност".

Скендер Хисени, портпарол на косовскиот преговарачки тим

ПОСЛЕДНАТА ШАНСА ЗА СРБИЈАПОСЛЕДНАТА ШАНСА ЗА СРБИЈА


