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"ПОТРЧКО ИЛИ    ПОЛТРОН!?""ПОТРЧКО ИЛИ 
Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Прашањето за решавање на ста-
тусот на Косово веќе не е пра ша-
ње на време, туку што по денот 

"Д". "Војна или мир!" Оваа Толстоева 
парадигма претставува најмал епитаф 
за вистинските прилики и последиците 
кои можат да се очекуваат во регионот 
и пошироко. Косовското прашање веќе 
ги дестабилизира односите меѓу со се-
дите на Балканот но, исто така, ги скара 
и Русија и Европската унија. Поради ова 
сè повеќе се слушаат различни сигнали, 
од оние предупредувачки, кои доаѓаат 
од кучињата на војната, до оние кои 
пристигнуваат од т.н. "миротворци", кои 
претходно ја упропастија "Дејтонска" 
Босна и Херцеговина. Тоа значи дека 
само Албанците од Косово, но и Албан-
ците од Македонија и Албанците од Ал-
банија, се на чисто, а останатите сону-
ваат дека Косово ќе остане покраина во 
рамките на Србија. Меѓутоа, овој илу-
зорен политички и геостратешки свет е 
минато, сè друго оди во насока на соз-
давање на голема Албанија. Реализа ци-
јата на старата националистичка идеја 
ја најави албанскиот премиер Сали Бе-
риша, а мисијата ќе ја доврши новиот 
косовски премиер Хашим Тачи. Во кон-
текст на ова мора да се бара идната по-
литичка позиција на Република Маке-
донија, која очигледно ќе мора да се 
реши да ја почитува реалноста или да 
оди против меѓународното обврзувачко 
право, кое сè повеќе го кршат одделни 

Во споредба со 
интересите на големите 
сили македонските 
политичари можат само 
да им ги "лижат" чевлите, 
така што одлуката за 
независно или за 
полузависно Косово ќе 
биде донесена без 
влијанието на Република 
Македонија.

"Документот, кој е 
именуван како 'таен код', 
словенечката власт има 
намера да го искористи за 
да може за време на 
преговорите со Белград и 
со Приштина да ги омекне 
последиците од 
приближувањето кон 
еднострана објава на 
независноста на Косово", 

коментира "Ил соре 
24 оре".

земји-членки на ЕУ, но и други светски 
сили. Во споредба со интересите на го-
лемите сили македонските политичари 
можат само да им ги "лижат" чевлите, 
така што одлуката за независно или за 
полузависно Косово ќе биде донесена 
без влијанието на РМ во регионот. Во 
таа ситуација Македонија, ќе биде 
"потрчко или нивен полтрон".      

ПРИОРИТЕТ НА 
ЈАНША

Словенија, која ќе претседава со 
интересите на ЕУ во наредните шест ме-
сеци, го избра липицанерот, со кој ќе ја 
води трката на Унијата до целта.

"Стабилизацијата на Западен Балкан 
ќе биде еден од најголемите предиз ви-
ци на словенечкото претседателство со 
ЕУ", изјави пред Нова година слове неч-
киот премиер Јанез Јанша, на церемо-
нијата по повод проширувањето на 
шен генската зона во Шкофие, Сло ве-
нија.

Италијанскиот весник "Ил соле 24 
оре" оценува дека за Јанша решавањето 
на косовското прашање е од прво сте-

пено значење. Весникот уште открива 
де  ка меѓу словенечкиот врв во Љуб ља-
на кружи документ со кој се признава 
"времен специјален статус" на Северно 
Косово, кој би требало да претставува 
некоја  "мамка" за српската страна.

"Документот, кој е именуван како 
'таен код', словенечката власт има на-
мера да го искористи за да може за вре-
ме на преговорите со Белград и со Пр-
иш тина да ги омекне последиците од 
приближувањето кон еднострана об ја-
ва на независноста на Косово", ко мен-
тира "Ил соре 24 оре".

Според тој план, со специјалниот ста-
тус, кој ќе му се даде на српското мал-
цинство на Косово, ќе треба да се обез-
беди непречен контакт со Белград, но 
затоа од друга страна, пак, се верува де ка 
ќе се намалат последиците од неза-
висноста на Косово, што сигурно до-
полнително ќе го дестабилизира реги-
онот.

Проектот на Владата на Јанша има 
"големи шанси за успех", оценува ита-
лијанскиот печатен медиум, бидејќи 
Љуб  љана негува добри односи и со 
Белград и со Приштина.

"До тогаш Европската унија и Приш-

 АЛБАНЦИТЕ НА КОСОВО СЛАВАТ УШТЕ  АЛБАНЦИТЕ НА КОСОВО СЛАВАТ УШТЕ 
ОД 1999 ГОДИНА, А ТОА ШТО ДЕНЕС ИМ СЕ ОД 1999 ГОДИНА, А ТОА ШТО ДЕНЕС ИМ СЕ 
СЛУЧУВА Е ФИНАЛЕ НА ГОЛЕМИОТ СОНСЛУЧУВА Е ФИНАЛЕ НА ГОЛЕМИОТ СОН
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"ПОТРЧКО ИЛИ    ПОЛТРОН!?"  ПОЛТРОН!?"

тина ќе ги 'координираат' натамошните 
чекори во решавањето на статусот на 
Косово, откако Советот за безбедност 
на ООН, не успеа да најде соодветен од-
говор на тоа прашање", изјавил во Бри-
сел словенечкиот министер за надво-
решни работи, Димитриј Рупел.

"Клучен збор е координацијата. ЕУ и 
Косово мораат, без брзање и уцени, да 

можил да се дојде до општо прифатливо 
решение за статусот на Косово", изјави 
рускиот претставник во посредничката 
тројка во Контакт групата, Александар 
Боцан-Харченко, за српскиот весник 
"Блиц".

"Подготвени сме да изнесеме кон-
кретни мерки, веднаш штом западните 
партнери покажат интересирање за 

завршена без заклучоци, а двете страни 
останаа на своите ставови: Москва дека 
преговорите мора да продолжат, а Ва-
шингтон дека планот на Ахтисари за 
над гледувана независност е един стве-
но решение.

ГОЛЕМА ИЛИ МАЛА 
ПРИШТИНА

"Додека косовскиот јазол и натаму се 
заплеткува, официјална Тирана секој 
ден сè појасно и погласно ја навестува 
намерата и можноста за создавање го-
лема Албанија", неодамна објавија срп-
ските медиуми повикувајќи се на ин-
тервјуто на албанскиот премиер Сали 
Бериша, кое го даде за државната те ле-
визија.

Тој откри дека во случај на неза-
висност на јужната српска покраина ќе 
биде подготвено ново знаме наменето 
не само за косовските Албанци, туку и 
за нивните сонародници во Македонија, 
Црна Гора и во Јужна Србија. 

Поттикнат од најавите на официјален 
Белград за можноста од економска бло-
када на покраината, во случај на ед-
нострана одлука на Приштина, Бериша 
вети дека ќе се жртвува за своите со-
народници на Косово, со тоа што ќе им 
подари електрична енергија и покрај 
тоа што недостатокот од електрична 
енергија е најголемиот проблем на Ал-
банија. 

"Изјавата на албанскиот лидер дека 
'решението' за косовското прашање би 
можело да создаде некакво 'ново зна-
ме' (очигледно албанско) во регионот, 
во пристоен речник, по сè изгледа, дека 
е спакувана старата идеја за голема Ал-
банија, бидејќи во информацијата за 
изјавата на Бериша се спомнуваат и Ал-
банците во соседните суверени држави. 
Дека Албанците не само што не отста-
пуваат од идејата за голема Албанија, 
туку дека ова веќе се и конкретни че ко-
ри на остварување на оваа цел", пре дуп-
редува во својот коментар и познавачот 
на приликите на Косово и Метохија, Ми-
лован Дрецун.

"Независно Косово е само преодна 
фаза кон 'големо Косово', кое прво би ги 
опфатило Албанците од Македонија, од 
југот на Србија и од Црна Гора, а потоа 
би се припоило кон својата матица. Тоа 
би била клучна фаза во формирањето 
на т.н. 'природна Албанија', што всуш-
ност е само друго име за голема Ал ба-
нија. Првиот ваков проект е направен 
уште во 1878 година. Меѓу другото, ше-
фот на албанската дипломатија, Бесник 
Мустафа, уште пред две години отво ре-
но најави дека Тирана планира оства ру-
вање на проектот 'природна Албанија' 
и тоа до 2013 година", изјави Милован 
Дрецун, додавајќи дека ако се случи 
независно Косово се заканува реална 
опасност од прекројување на грани-
ците на Балканот.

се договорат што понатаму", истакна 
Рупел, додавајќи дека Словенија нај-
многу ќе му посвети внимание на ова 
прашање.

Шефот на словенечката дипломатија 
нагласи дека не се согласува со твр де-
њето дека ЕУ одлучила да дејствува про-
тив меѓународното право и надвор од 
системот на ООН.

"Тоа не е точно. Ние ќе ја почитуваме 
и ќе ја применуваме Резолуцијата 1244 
на Советот за безбедност", изјавил Ру-
пел, додавајќи дека ЕУ "е подготвена да 
ја признае реалноста на Западен Бал-
кан".

Тој додаде дека во врска со ре ша-
вањето на статусот на Косово клучните 
одлуки ќе бидат донесени во текот на 
словенечкото претседавање, а "Србија 
треба да се охрабри во врска со Ко со-
во", бидејќи прашањето на статусот на 
Косово е одделно од прашањето на ев-
ропската интеграција на Србија.

"ГАВАРИТ МАСКВА"
"Доколку западните партнери при-

фатат продолжение на преговорите, 
Русија има подготвен план, кој би овоз-

про должение на преговорите меѓу Бел-
град и Приштина. Но, тоа не треба да би-
де само формално интересирање, туку 
вистинско определување на продолже-
нието на преговорите", оцени Хар чен ко.

Рускиот дипломат потенцира дека 
Москва покажала како и што понатаму 
треба да се прави со ова прашање, би-
дејќи по седницата на Советот за без-
бед ност на ООН, сè е исто како и по-
рано.

"Ја потврдивме сериозноста на за-
ложбата не само за продолжување на 
преговорите, туку изнесовме и некои 
други предлози", вели Харченко.

Тој не ги откри деталите на планот, 
инсистирајќи прво сите актери вклу че-
ни во решавањето на статусот на Ко-
сово да се изјаснат за продолжение на 
преговорите. 

Според Харченко, во текот на овој 
месец косовското прашање ќе се раз-
гледува во ООН, но тоа ќе биде веднаш 
откако УНМИК треба да го поднесе сво-
јот извештај.

Инаку, предновогодишната седница 
на Советот за безбедност ги потврди 
длабоките разлики во ставовите меѓу 
Москва и Вашингтон. Седницата беше 

МАЛКУМИНАТА СРБИ КОИ ОСТАНАА ДА ЖИВЕАТ НА КОСОВО МАЛКУМИНАТА СРБИ КОИ ОСТАНАА ДА ЖИВЕАТ НА КОСОВО 
СЕ ПОДГОТВУВААТ ЗА ПРЕСЕЛУВАЊЕ, НО НЕ СЕ ПОДГОТВУВААТ ЗА ПРЕСЕЛУВАЊЕ, НО НЕ МОЖАТМОЖАТ ДА  ДА 
ГИ ГИ ПРЕЖАЛАТПРЕЖАЛАТ СВОИТЕ ТАТКОВЦИ И ДЕДОВЦИ, ЧИИ КОСКИ  СВОИТЕ ТАТКОВЦИ И ДЕДОВЦИ, ЧИИ КОСКИ 
ОСТАНУВААТ НА КОСОВО ПОЛЕОСТАНУВААТ НА КОСОВО ПОЛЕ
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ПРОПАДНА ШАНСАТА
Инаку, длабоката поделба меѓу цен-

трите на моќта Вашингтон, Брисел и 
Москва околу решавањето на статусот 
на Косово, се одразува и врз пребро-
јувањето на силите кои се за призна ва-
ње на независност и оние кои сè уште 
се надеваат на старата слава на ООН, 
односно почитување на меѓународно 
признатите граници и строго почиту-
вање на меѓународното право.

На сите политичари им е јасно дека 
во Њујорк сè е завршено, макар и да се 
појави најмала шанса, која ќе ги отвори 
или ќе ги затвори вратите на пеколот. 
Меѓутоа, тоа е најмалку жива варијанта, 
бидејќи откако на седница на Советот 
за безбедност беше разгледан извеш-
тајот на тројцата посредници на Кон-
такт групата и притоа не беше донесен 
никаков заклучок, идниот статус на 
протекторатот ќе биде решен по прет-
седателските избори во Србија, а нај-
доцна до февруари, што за ЕУ е јасно.

"САД и ЕУ сакаат да одат напред со 
имплементацијата на планот, за да се 
избегнат заканите за мирот и стабил-
носта. Според нас, Резолуцијата 1244, 
спо  ред која ОН таму се присутни, 
дозволува спроведување на планот на 
Ахтисари", изјави Залмај Кализад, амба-
садор на САД во ООН.

"Нема ништо во нашата позиција што 
е против интересите на косовските Ал-
банци. Ние и натаму веруваме дека се-
кој понатамошен чекор надвор од ме-
ѓународното право ќе биде штетен не 
само за Белград, туку и за Приштина, 
Албанците, Србите и за целиот регион", 
изјави Виталиј Чуркин, амбасадор на 
Русија во ООН.

Првите луѓе на Србија и на Косово 
пред Советот за безбедност ги изложија 
своите аргументи, но тоа не беше до-
волно да се надминат ставовите на 
Русија од една и на САД и земјите-
членки на ЕУ од друга страна.

Претседателот Сејдиу, кој беше пр-
виот косовски лидер кој се обратил на 
"Ист ривер", апелираше светот да го 
признае независно Косово. Вети дека 
косовските лидери се подготвени да го 
спречат насилството и да го спроведат 
планот на Ахтисари.

"Ние сметаме дека ова е крај на еден 
важен циклус низ кој поминавме и го 
оставаме зад нас и затоа сме подготвени 
да преземеме наши чекори кон идна 
декларација на независност заедно со 
нашите пријатели. Независноста на 
Косово не е насочена кон никого, нема 
да повреди никого", оцени претседа те-
лот на Косово, Фатмир Сејдиу.

Сите српски претставници се против 
независноста на Приштина, бидејќи за 
нив Косово е лулка на српската нацио-
нална и државна култура. Но, западните 
сили не го делат нивното мислење и 
затоа сè повеќе се приближуваат кон 
ставот на албанските политичари.

ВРЕМЕ ЗА ОДЛУКИ
Имено, по падот на посредничката 

тројка, која не се прослави, ком про ми-
сот околу косовското прашање е сè по-
далеку. Србите можат да сонуваат за 
нови преговори, додека Албанците од 
Косово можат трезвено да слават.

"Сега е време за одлуки и ние сора-
ботуваме многу со САД и со ЕУ и од лу-
ката ќе ја донесеме со нивна коорди на-
ција", изјави премиерот на Косово, Ха-
шим Тачи.

Вториот човек во партијата на Ха-
шим Тачи, кој неодамна беше во Скопје, 

стави до знаење дека веќе е одреден 
датумот на прогласување независност.

"Ние знаеме еден датум и не дека не 
сакаме да бидеме транспарентни пред 
граѓаните, туку сакаме да бидеме прет-
пазливи, треба да ја чуваме дискре ци-
јата која сме ја изградиле со нашите 
пријатели. Ние имаме еден т.н. пара-
датум и тој датум е многу симболичен, 
дури и за мене лично", истакна Фатмир 
Лимај.

Според Лимај, независноста значи 
поголема стабилност и за Македонија и 
за регионот.

Но, никој не може да ги предвиди 
настаните. Затоа Белград е на готовс, а 
Скопје е во нок-даун. Меѓутоа, и некој 
да нè праша за нашиот одговор Ма ке-
донија не може да одлучува што ќе се 
прави кај нејзиниот северен сосед. На 
тој начин, од еден ќе имаме двајца се-
верни соседа, од кои можеме да оче-
куваме уцени и непредвидливи про-
вокации, бидејќи тоа им оди во прилог 
на надворешната и на националната по-
литика, која традиционално се одразува 
врз односите во регионот. Добрите по-
знавачи на приликите велат дека ова 
време личи на времето од Првата и од 
Втората балканска војна, кога се водеа 
војни за освојување нови територии, со 
единствена разлика што се менува 
"деколтето".  

ПРИШТИНА БРОИ СИТНО ДО ПРИШТИНА БРОИ СИТНО ДО 
НЕЗАВИСНОСТА, КОЈА Е ДОВЕДЕНА ВО ПРАШАЊЕНЕЗАВИСНОСТА, КОЈА Е ДОВЕДЕНА ВО ПРАШАЊЕ


