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НЕ ЗАВИСНОС ТА НА НЕ ЗАВИСНОС ТА НА 
КОСОВО -  ФИНА ЛНО КОСОВО -  ФИНА ЛНО 

ОДБРОЈУВАЊЕОДБРОЈУВАЊЕ
и сакал уште на почеток 
да истакнам дека при чи-
ните за настанувањето 
на севкупните случу ва-

ња во регионов се многубројни и тие 
мора да се бараат во сплетот на раз-
новидните околности. Поради тоа и во 
овој текст немам претензија да дадам 
исцрпна анализа на сите фактори кои, 
помалку или повеќе, имаат битно вли-
јание врз состојбата, но би сакал да ги 
сублимирам основните причини за тоа. 
Имајќи го предвид неверојатниот сплет 
на случувања во Косово и околу него и 
очекувано неуспешните преговори меѓу 
косовската и српската страна, станува 
сосема очигледно дека проблемите ќе 
се решаваат на нож. Иако меѓу на род-
ната управа на Косово ги минимизира 
појавите на вооружени групи од двете 
страни, неодамнешните инциденти и 
податоци од теренот укажуваат на ре-
ална опасност од судир, кој може во си-
туацијата да го вовлече целиот регион. 
Закопани во своите ровови и осилени 
од поддршката од САД и од ЕУ, како и 
од волјата на мнозинскиот народ, ко-
совските власти немаат никаква диле-
ма околу прогласувањето на својата не-
зависност. Сличните ставови на спро-
тивната, односно на српската страна, 
исто така, осилени од официјална Моск-
ва, ставаат до знаење дека решавањето 
на косовското прашање ќе се движи по 
самиот раб на амбисот, со сериозни им-
пликации за целиот регион. Значи, ниш-
то нема да биде завиткано во обланди 
и во свила, туку ќе биде "таф". Во овој 
контекст, постојат повеќе можни вари-
јанти во која насока би се движеле слу-
чувањата, но ниедни нема да бидат ро-
зови. Во секој случај, сметам дека по-
тезите кои би ги повлекла српската 
стра  на се многу интересни за анализа. 
Имено, што се однесува до САД и до ЕУ, 
за нив сега е многу побитно како ќе се 
однесува Белград на евентуално про-
гласената независност од страна на ко-
совското раководство. Токму ова може 
да им создаде нерешливи проблеми и 
на Вашингтон, а уште повеќе на Брисел. 
Се сака со еден удар да се утепаат две 
муви, односно да се прогласи неза-
висност на Косово, а од друга страна 
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Постојат многу релевантни 
индиции дека во маке дон ско-
то политичко подземје перма-
нентно функционираат пу чис-
тички сили, чие дејствување, 
без оглед дали е јавно или од 
сенка и зад грб, всушност се 
сведува на перфидност и е со 
јасно зацртани цели.

Србија тоа мирно да го прифати и да не 
прави поголеми турбуленции во ова 
подрачје. Искрено кажано во реалноста 
е невозможно ова да се изведе и токму 
тука лежи суштината на загриженоста. 
Недвосмислено е јасно дека ветувањата 
за брзо интегрирање на Србија во НАТО 
и во ЕУ не можат да ја надоместат за-
губата на 15 отсто од нивната државна 
територија. Не е тешко да се прет пос-
тави како ќе реагира Србија за прогла-
сувањето на косовската независност, 
но три работи можат со сигурност да се 
претпостават сами по себе. Прво се-
верно Косово, односно Косовска Ми-
тровица со мнозинско српско насе ле-
ние, би се отуѓиле од Косово и би се 
припоиле кон Србија или, како што 
рече еден поранешен српски министер: 
"Белград никогаш повеќе не ќе може да 

ја контролира Приштина, меѓутоа ниту 
Приштина нема да ја контролира Ми-
тровица". Второ и, по мое мислење, нај-
опасно за безбедноста на Македонија е 
областа на Прешевската долина каде, 
пак, живее мнозинско албанско насе-
ление, за кое постојат реални стра ву-
вања дека ќе се обиде да се припои кон 
Косово како реален реципроцитет за 
северно Косово. И на крај, Босна каде 
што Србите би го спровеле истото сце-
нарио на косоварите. Ова би довело до 
распаѓање на Босанската федерација, 
со целосно несогледливи последици 
но не само за Балканот, туку и за целиот 
европски континент. Како и да е, но-
виот статус на Косово ќе предизвика 
силен потрес, без разлика на начинот 
на кој ќе се постигне. Имајќи ја предвид 
севкупната новонастаната состојба јас-
но е дека Македонија ќе има повеќе 
причини за загриженост. Во новата 
конс телација на односи тешко е веро-
јатно дека ние би можеле да се из-
влечеме без големи последици. До кол-
ку се земе досегашното искуство, би-
рајќи меѓу морковот и стапот, ние се-
когаш сме го извлекувале подебелиот 
крај. Неодамнешните случувања во се-
лото Бродец и во кумановскиот регион 
уште повеќе ја подгреваат тезата за 
можна ескалација и за насилство во 
предвечерието на прогласувањето на 
независноста на Косово. Уште поин-
тригантна ќе биде состојбата доколку 
Србите ја спуштат рампата кон нас, во 
знак на протест кога ќе го признаваме 
Косово. Имено, постојат многу ре ле-
вантни индиции дека во македонското 
политичко подземје перманентно функ-
ционираат пучистички сили, чие дејс-
твување, без оглед дали е јавно или од 
сенка и зад грб, всушност се сведува на 
перфидност и е со јасно зацртани цели. 
На нивното дејствување мошне дело-
творно делува особено сегашната по-
литичко-безбедносна состојба. Ќе за вр-
шам со една порака до власта. За чле-
нувањето во НАТО е реална и историска 
шанса за нас, доколку не ја искористиме 
ќе живееме уште многу години во изо-
лација и самотија. 

Затоа, без она Хамлетовското - да или 
не - туку сега, зашто поправен ќе немаме.


