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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Косово прогласи независност, иако 
тоа е против меѓународно-прав-
ните стандарди. Сепак, каде има 

сила нема правдина, велат старите, а 
тоа го потврдија големите сили, кои за-
станаа зад чинот на независноста, кој се 
случи на 17 февруари во Парламентот 
на Косово во Приштина.

Од тој момент сè што понатаму ќе се 
случува во светската политика како сè 
да е наопаку, дури и нема смисла да се 
разговара, преговара или напразно до-
дава.

Според Франција, Германија, Велика 
Британија, САД, Авганистан, Австралија, 
Турција и други, косовската независност 
претставува уникатен "дијамант", доде-
ка за Кина, Русија, Романија, Шпанија, 
Мол давија и, се разбира, Србија, тоа е 
кршење на меѓународните правни ст-
андарди и непочитување на Резолу ци-
јата 1244, која ја донесе Советот за без-
бедност при ООН.

И... така се вртиме во круг - едни се 
караат, други со зурли и тапани слават, 
а сеирот си врви. Сакале или не, Косово 
е најмладата држава во светот, призната 
од неколку големи и значајни држави, 
кои цело време ја туркаа Приштина кон 
независност. На тој начин, светската 
политика доби нова страница, во која 
нема простор за џентлменска поделба 
на интересите, туку кој е појак или кој е 
посилен.

ШТО ОСТАНА ОД 
ООН?

Поради едностраното прогласување 
на независноста на Косово, Советот за 
безбедност на ООН одржа итна сед-
ница, но дебатата ја покажа поделеноста 
во светската организација.

Едни се караат, а други со 
зурли и со тапани слават, 
но сепак сеирот си врви. 
Сакале или не, Косово е 
најмладата држава во 
светот, призната од 
неколку големи и значајни 
држави, кои цело време ја 
туркаа Приштина кон 
независност. 

На тој начин, светската 
политика доби нова 
страница, во која нема 
џентлменска поделба на 
интересите, туку кој е појак 
или кој е посилен.

Во обид да се згасне пожарот, срп-
скиот претседател Борис Тадиќ попусто 
патуваше во Њујорк, каде Советот за 
безбедност не го поништи едно стра ни-
от и противправен акт на отцепување 
на Косово од Србија, иако како што тој 
потенцира "Србија никогаш нема да ја 
признае независноста на Косово и ни-
когаш нема да се откаже од борбата за 
своите легитимни интереси".

"Од вас бараме Советот за безбед-

ност да го потврди суверенитетот и 
територијалниот интегритет на Србија, 
кој го вклучува и Косово", изјави Тадиќ.

"Доколку на една мала, мирољубива 
и демократска земја во Европа, член-
ките на ОН илегално и против нејзина 
волја й одземаат дел од територијата, 
тоа претставува историска неправда, 
бидејќи сè уште не се случило една 
легитимна демократија на тој начин да 
се казнува", изјави Тадиќ.

СЕИРОТ СЕИРОТ ПРОД   ОЛЖУВАПРОД  ДА ВРВИ
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Амбасадорот на Франција во ООН, 
Жан-Марк де ла Сабли изјави дека Ко-
сово е единствен случај, бидејќи произ-
легол од распаѓањето на поранешната 
СФРЈ и нагласи дека "според меѓуна-
родното право, секоја држава може да 
одлучи дали сака или не сака да при-
знае некоја држава".

СЕМЕЈСТВОТО 
ЈАШАРИ

Декларацијата за независност, др-
жавните симболи, знамето, грбот и хим-
ната косовскиот Парламент ги усвои на 
седницата одржана на 17 февруари.  

"Прогласуваме независност и таа ќе 
биде надгледувана од меѓународната 

заедница. Косово нема да се присое-
динува кон ниедна соседна држава", ис-
такна косовскиот претседател Фатмир 
Сејдиу, обраќајќи им се на прате ни-
ците. 

По читањето на Декларацијата за 
независност, премиерот на Косово, Ха-
шим Тачи,  изјави: 

"Градиме нова историја и стануваме 
рамноправен дел од светот. Народот на 
Косово никогаш не бил поединствен, а 
Косово никогаш немало поголема меѓу-
народна поддршка. На овој историски 
ден потврдувам дека сме подготвени да 
направиме уште повеќе за да создадеме 
услови за рамноправен живот на сите 
заедници во Косово". Пратени ците на 
новата држава го усвоија текстот, чија 
основа се темели на планот на офи ци-

јалниот пратеник на ОН, Марти Ахти-
сари. На свеченоста присуствуваа и пр ет-
ставници на УНМИК, КФОР, на дипло-
матскиот кор во Приштина, велико дос-
тоинственици од исламската заедница, 
а посебна чест му беше оддадена на 
синот Љуљзим и на братот Рифат на 
Адем Јашари, кој според косовските Ал-
банци е прогласен за херој на Осло-
бодителната војска на Косово. Јашари и 
15 члена од неговото семејство загинаа 
во престрелка со српската полиција во 
1998 година во селото Дреница.

ЗА И ПРОТИВ
За разлика од нив, српскиот Пар ла-

мент во Белград ја поништи Декла ра-
цијата за независност. Но, тоа не ги сми-
ри страстите во главниот град. Неза-
висноста на Косово ги обедини спро-
тивставените фудбалски навивачи на 
ФК "Црвена Ѕвезда" и на ФК "Партизан". 
"Делиите" и "Гробарите" дивееја низ 
Бел град, ги скршија прозорците на 
американската и на словенечката ам-
басада, потоа го нападнаа "Мекдоналдс", 
како и други објекти, чии сопственици 
се граѓани кои ја признаа новата др-
жава. Косово први го признаа Авга-
нистанците, а потоа европските држави 
Франција, Велика Британија, Италија, 
Гер манија, а американскиот претсе да-
тел Џорџ Буш тоа го стори од Африка. 

Набрзо им се придружија Албанија, 
Турција и други помали земји.

Меѓутоа, против овој политички пре-
седан се Романија, Молдавија, Русија, 
Кина, Шпанија и други земји. По првиот 
бран незадоволства расте тензијата и 
на српско-косовската граница, два гра-
нични контролни пункта беа запалени 
од страна на српски граѓани. Овие деј-
ства се увертира во натамошните по-
литички импликации во светот, бидејќи 
сите региони кои досега сакаа да се 
отцепат ќе бараат припојувањње кон 
матиците земји.    
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