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Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

П Р Е С Е Д А Н О Т  З А  Н Е З А В И С Н О С Т     А  Н А  К О С О В О  Ј А  П О Д Е Л И  Е В Р О П С К АТА  У Н И Ј АП Р Е С Е Д А Н О Т  З А  Н Е З А В И С Н О С Т  
По форсираното 

очекување дека сите 
членки на ЕУ ќе ја признаат 
еднострано прогласената 
независност на Косово, 
на последниот состанок 
во Брисел не е донесена 
таква одлука поради 
противењето на Шпанија, 
Романија, Словачка, Кипар, 
а резервираност покажале 
Грција и Бугарија, што се 
поврзува со актуелните 
проблеми во овие земји со 
националните малцинства, 
кои "исклучокот" со Косово 
би можеле да го претворат 
во правило за нивно идно 
однесување.

Генералниот секретар 
на ООН, Бан Ки Мун, не 
одговорил на прашањето 
на новинарите за 
судбината на мисијата на 
УНМИК на Косово и дали 
може без резолуција на 
Советот за безбедност да 
се менуваат досегашните 
задачи на оваа мисија на 
ООН, која произлезе од 
Резолуцијата 1244 или, пак, 
тие задачи й се префрлаат 
на ЕУ?

Македонија мора 
сериозно да ја оцени 
ваквата ситуација и да 
преземе потребни мерки 
за контрола на границите 
откако стана јасно дека 
предвидувањата на 
ЦИА и укажувањата на 
Русија за неповолен 
развој на ситуацијата 
по независноста на 
Косово, која по домино 
ефектот ја инфицира и 
Република Српска, како и 
Јужна Осетија и Абхазија,  
населени со мнозинско 
руско население, побараа 

независност од 
Грузија.

ИСКЛУЧ   ОК И ПРАВИЛОИСКЛУЧ 

Ситуацијата околу очекуваното ед-
нострано прогласување независ-
ност од страна на раководството 

на Косово очигледно не се одвива спо-
ред предвидените анализи кои доаѓаа 
од Запад, особено во поглед на реак-
циите на Русија, која заедно со Кина и 
натаму се бори во Советот за без бед-
ност за неприфатливост на преседанот 
со Косово, кој од исклучок веќе станува 
правило во однесувањето и на други 
држави, а посебно и поради неедин-
ството на членките на Европската унија 
во однос на брзото признавање на "лаж-
ната државна творба", како што веќе ја 
нарече Белград.

Во оваа смисла, повикот на евроко-
месарот за надворешни работи на ЕУ 
Бенита Фереро-Валднер до членките да 
покажат "максимално единство" во од-
нос на прашањето на независноста на 
Косово, наиде на одбивање од страна 
на Шпанија, Романија, Словачка и Ки-
пар, кои гласаа против донесувањето 
соодветна одлука на Унијата. Така, по 
состанокот на министрите за надвореш-
ни работи на земјите-членки во Брисел 
беше известено дека чинот на приз на-
вањето на Косово ќе зависи од волјата 
на поединечните членки. Јасно е дека 
ваквите резерви поаѓаат од актуелните 
состојби со постоењето на нацио нал ни-
те малцинства во овие држави, кои се 
плашат дека косовскиот модел ќе при-
донесе за нови прекројувања на чув-
ствителните европски граници. Не по-
могнале укажувањата на Фереро-Валд-
нер дека во врска со спорот имало 
"специјална резолуција на Советот за 
безбедност на ООН, што ја обезбедувало 
основата на определувањето на идни-
ната на српската провинција. Меѓутоа, 
се работи за Резолуцијата 1244 на Со-
ветот за безбедност на ООН, која токму 
деновиве беше тема на жестоки дис ку-
сии меѓу Русија и Србија, која го под-
несе предлогот за одржување на седни-
цата и западните сојузници кои сметаат 
дека во таа Резолуција не се спомнувало 
ништо против евентуалното прогла су-
вање независност на Косово, што сека-
ко  претставува мошне широко толкува-
ње на нејзините одредби. Во оваа смис-
ла, генералниот секретар на ООН, Бан 
Ки Мун, не можел да одговори на но-
винарско прашање дали, на пример, до-
сегашната мисија на УНМИК на Косово 
може да се замени со мисијата на ЕУЦЕЛ 
на Европската унија.

"УНИКАТЕН СЛУЧАЈ"
Дипломатската битка која се одвива 

во кулоарите и во самиот Совет за без-
бедност околу уникатноста на косов-
скиот случај кој, според укажувањата 
на високи личности од ЕУ, не би се 
применувал во други спорни прашања, 
се однесува на прашањето дали на тој 

начин се нарушуваат принципите на 
непроменливост на границите без од-
лука на Советот за безбедност, кои ста-
наа основа на меѓународното право и 
гарант за одржувањето на мирот и ста-
билноста во многу региони, а особено 
во Европа. Во оваа смисла, ден по про-
гласената независност на Косово, сле-
дуваа барањата на Абхазија и на Јужна 
Осетија, во кои живее мнозинско руско 
население за отцепување од Грузија и 
за признавање на нивната независност 
од страна ООН, по што грузискиот прет-
седател Шакашвили веднаш побара од-
говор од Москва.

Најновите вести од Балканот пока-
жуваат дека косовскиот случај имал го-
лемо влијание и кај Парламентот на Ре-
публика Српска да размисли за отце-
пување од Дејтонската кревка творба 
БиХ, што се знаеше многу време пред 
сè она што се случуваше во Приштина.

Одбивањето на Шпанија, Романија, 
Словачка и на Кипар да гласаат за един-
ствена одлука на ЕУ за признавање на 
независноста на Косово произлегува 
од стравот на овие држави дека и таму 
можат да се прошират таквите аспи-
рации, според познатиот принцип на 
"домино ефект", кој пред неколку дена 
токму Хавиер Солана го отфрли како не-
можен! Како што е познато, во Шпанија 
се води повеќедециниска битка на на-
родот на Баските за создавање своја 
национална држава, која повремено е 
проткаена и со тероризмот на организа-
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цијата ЕТА, додека во Романија постои 
многубројно унгарско малцинство во 
областа Ердељ, со бројност од 1,5 ми-
лиони, кое би можело, исто така, да бара 
отцепување од државата и приклу чу-
вање кон Унгарија. Да кажеме дека стив-
нувањето на унгарското прашање во Ро-
манија беше еден од главните услови за 
нејзиното членство во ЕУ.

Освен овие дебели проблеми со на-
ционалните малцинства, во Европа веќе 
се познати проблемите со поделбата на 
Белгија меѓу Валонците и Фламанците, 
а во таа смисла би можеле да се спомнат 
и прашањата со Корзика, која й припаѓа 
на Франција, областа Јужен Тирол во 
Австрија, поделбата на Ирска на Репуб-
лика Ирска под доминација на Велика 
Британија и Северна Ирска како неза-
висен ентитет, а особено е интересна и 
заложбата на националната партија на 
Шкотска, која по победата на парла мен-
тарните избори сè повеќе говори за 
отцепување од Велика Британија, иако 
тоа се смета како малку реално! Од сли-
чен карактер и е поделениот Кипар, иако 
таа држава стана членка на Европската 
унија на што упорно инсистираше и 

Грција, каде и натаму постои Северен 
Кипар, населен исклучително со турско 
население, кој беше и причина за из-
бувнување на војна меѓу Грција и Тур-
ција во седумдесеттите години од мина-
тиот век, што и натаму останува не ре-
шено прашање, заглавено во меха низ-
мите на светската организација на Ист 
Ривер во Њујорк.

РЕЗЕРВИРАН ОДНОС
Во сè ова интересно е и одне сува-

њето на соседна Грција, која поради Ки-
пар или други работи, кои секако имаат 
врска со постоењето на македонското, 
турското и влашкото национално мал-
цинство на нејзина територија, која по-
кажа резервиран однос кон приз нава-
њето на Косово, иако тамошните медиу-
ми велеа дека Атина се испазарила со 
Унијата за проблемот со уставното име 
на Република Македонија. Дали се ра-
боти за тие или за други причини кои 
имаат врска со нејзините долгорочни 
пријателски односи и соработка со Ср-
бија, факт е дека Грција го изостави сво-

јот потпис од одлуката на ЕУ за приз-
навање на независноста на Косово.

Се чини дека по ваквиот развој на 
настаните, македонското раководство, 
исто така, не треба да брза со итно приз-
навање на Косово, токму како што тоа 
го прави и Владата на Хрватска која, исто 
така, е кандидат за членство во НАТО и 
во Европската унија, но која вели дека 
сака да одржи добри односи и со Ср-
бија и со останатите балкански држави 
и нема да брза во одлуката.

Македонското раководство, кое исто-
времено е ангажирано на проблемите 
околу уставното име со Грција и нејзи-
ната најава на примена на правото на 
вето на Самитот на НАТО во Букурешт, 
ќе мора навистина да постапува вни-
мателно и мудро за да не бидеме до-
ведени во ситуација како во 1999 го-
дина кога станавме колатерална штета 
без каква и да е вина. Тоа особено и 
поради непредвидливиот развој на се-
вкупните настани околу сурогатот држа-
ва, со кој некои "стручњаци" велат дека 
треба да го проследиме делот од пла-
нот на Марти Ахтисари за демаркација 
на границите со Косово, водејќи сметка 
дека едностраното прогласување на не-
зависноста и признавањето од Запад не 
значи дека Косово станала држава член ка 
на ООН, со која можеме да пот пишуваме 
договори дури и во таков случај.

И на крај, не е премногу да се ана-
лизираат и безбедносните ризици кои 
произлегуваат од засега жестоките де-
монстрации на Србите во Белград и Ко-
совска Митровица, кои можат да водат 
кон настанување на такви состојби, на 
кои со право укажува ЦИА, која не го 
исклучува дури и можниот конфликт, 
кој би настанал во случај на повле ку-
вање на преостанатите Срби од Косово 
и нападите врз нив од радикалните ал-
бански групи, како ниту укажувањата 
на Русија дека на Балканот е на повидок 
нова војна!

А, тука е и можното повампирување 
на притаените исламско-фундамен та-
лис тички структури, кои и натаму ег-
зис ти раат на Косово, како и други екс-
тремно-криминални структури, како 
онаа што беше разбиена во селото Бро-
дец на Шар Планина.
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