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Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

РЕГИОН РЕГИОН 

КОСОВСК АТА КОСОВСК АТА 
НЕЗАВИСНОСТ НЕЗАВИСНОСТ 
ДОВЕДЕНА ВО ДОВЕДЕНА ВО 
ПРАШАЊЕ!ПРАШАЊЕ!

Според конкретно разработените 
планови на западните ад ми ни-
страции, границата меѓу Србија и 

српските општини околу Косовска Ми-
тровица ќе биде контролирана од ст ра-
на на ООН, царината би требало да им 
припадне на Србите, а не на приш-
тинската Влада. Српското и албанското 
правосудство треба да останат не за-
висни едно од друго. Со овие параметри 
независноста на Косово не само што е 
разнишана, туку е доведена и во пра-
шање. Хашим Тачи и Фатмир Сејдиу бес-
помошно се обидуваат да ги сменат 
нештата, настојувајќи да ги убедат за-
падните администратори дека прават 
огромна грешка кога е во прашање ид-
нината на нивната полулегална др жа ва. 

Нервозата кај населението се зго-
лемува, а Белград ликува. По големата 
историска победа во Генералното со-
брание на ООН, кога мнозинството од 
државите застана на страната на Бел-
град, барајќи преиспитување на само-
прогласената независност пред Меѓу-
народниот суд, сега ова се допишува во 
листата на Србија како нова дипло мат-
ска победа на Борис Тадиќ и на неговата 
дружина. 

Белград почна да игра на европската 
карта. Апсењето на Караџиќ очигледно 
му отвори нови перспективи и погледи, 
а што би се случило доколку истото го 
направи и со Младиќ? Тогаш веројатно 
односот на Брисел и на Вашингтон кон 
српските позиции драстично би бил 
променет во контекст на Косово. До-
колку се има предвид и дека за нов шеф 
на кабинетот на новоизбраниот аме-
рикански претседател, Барак Обама, е 
назначен човек кој е дел од српското 
лоби во Америка, тогаш многу работи 
можат да се видоизменат на Балканот.

ЖЕШКИОТ КОСТЕН 
ВО ЕВРОПСКИ РАЦЕ
Состојбата на Косово во овој облик 

може да потрае до воспоставувањето 
на новата американска администрација 
на почетокот на наредната година. Во 
моментов САД се соочени со поважни 
проблеми од косовскиот, а преодниот 
период на примопредавање на власта, 
исто така, ќе одигра по малку негативна 
улога во поглед на зацврстувањето на 
косовската независност. 

Сега е моментот Србија нешто да 
искористи. Белград е задоволен со 
планот на Обединетите нации за рас-
поредувањето на новата воена мисија и 
смета дека не се потребни натамошни 
разговори за тоа. Решението за новиот 
спор меѓу Приштина и Белград не може 
да се очекува порано од февруари, а 
ако се има предвид и фактот дека Ко-
сово не е на приоритетната листа на 
Обама, тогаш реално е да се случи хао-
сот да им се остави на европските зем-
ји. Дали тие се или не се кадарни за таа 
работа е друго прашање. Но, очигледно 

Европа се соочува со 
големи проблеми на Косово. 
Мисијата ЕУЛЕКС, која треба 
да ги замени досегашните 
миротворци, стана камен на 
сопнување во триаголникот 
Брисел - Приштина - 
Белград. Распоредувањето 
на војниците или ќе биде 
одложено или ќе пропадне. 
Работите станаа 
комплицирани откако 
меѓународната заедница го 
прифати планот на Србија за 
начинот на распоредување 
на мировниците на 
територијата на Косово, а 
Приштина категорично го 
отфрли. Некои тоа го 
толкуваа како менување на 
улогите на двете страни во 
контекст на расположението 
на светските дипломати. 

Состојбата во 
протекторатот станува 
напната. Повторно во игра 
се враќа Белград и неговата 
упорна политика за 
задржување на државните 
атрибути врз областа, која ја 
смета за негов составен дел. 

Дипломатскиот притисок 
на официјален Париз врз 
Приштина, како претседавач 
со ЕУ, очигледно ги разгневи 
косовските политички 
структури, кои проценија 
дека целиот процес кој го 

спроведува Западот е 
увертира во поделбата на 
протекторатот. 

Дека екстремистите, исто 
така, не мируваат говорат и 
последните инциденти, кои 
деновиве се случија пред 
зградата на 
административната мисија 
на ЕУ во Приштина, како и 
пукотниците во Косовска 
Митровица. 

Која е вистинската цел на 
Европа по ова прашање? 
Дали стравувањата на 
косоварите за етничка 
поделба на територијата се 
оправдани? Како сè тоа ќе се 
одрази на регионалното 
опкружување? Ова се 
прашањата на кои 
многумина очекуваат 
реален одговор. 

Во согласност со планот кој 
е во оптек, етнички 
мешаната полиција на 
Косово сега се дели на 
српска полиција во 
северниот дел на Митровица 
и во српските енклави, иако 
таа би функционирала под 
закрила на Обединетите 
нации. Во албанските 
средини ќе има албанска 
полиција под контрола на ЕУ. 
Класична поделба на српски 
и албански делови. 
Практичната реализација на 
овој проект значи сериозна 
отстапка од планот на Марти 
Ахтисари.
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е дека администрацијата на Буш, која е 
во заминување, не сака многу да се 
вмешува во новоотворените проблеми 
на Балканот. 

Во текот на наредната година ќе 
мора да се решат многу балкански 
конфузни состојби. Немањето доволно 
слух и вистински идеи за решавање го 
доведе целиот регион на маргините на 

европските интереси. Спонзорите на 
независноста на Косово сега не се во 
состојба да ја поместат тешката карпа 
таму каде што посакуваа да ја стават. 
Сега нештата горе-долу се променети. 
Србија станува европски играч, кој 
со бира и свои сојузници околу себе. 
Нејзиниот поконструктивен однос на 
меѓународно ниво успева да донесе 

одредени резултати, за разлика од 
косовската доктрина, која се потпира 
само на туѓите меѓународни воено-ди-
пломатски сили, а не и врз својата по-
литичка мудрост.

КОСОВСКИТЕ 
ЕКСТРЕМИСТИ НА 

"ГОТОВС"!
Пред извесно време американската 

разузнавачка служба ЦИА составила 
таен извештај во кој се наведува дека 
косовски екстремисти подготвуваат 
атентати на политички личности во 
Србија. Во доверливиот документ, кој 
истовремено й е доставен и на српската 
тајна полиција, се наведува дека екс-
тремистичките групи составени од по-
ранешни припадници на ОВК, се фи-
нансирани од страна на терористички 
арапски групации. 

Мета на нападите би биле српските 
официјални политичко-дипломатски 
претставници, но и високи функцио не-
ри на меѓународната управа на Косово. 

АМЕРИКА ПОВЕЌЕ НЕ САКА ДА СЕ 
ЗАНИМАВА СО КОСОВО

Обама не е еруоцен три-
чен, иако мисли дека тран с-
атлантскиот сојуз може да 
одигра клучна улога во ос т-
варувањето на амери кан-
ските надворешно - поли-
тички интереси во светот. 
Меѓутоа, Србија, Босна и Ко-
сово нема да бидат од при-
оритетна важност за новата 
администрација. Мал ку е 
ве ројатно дека Соединети-
те Американски Држави ќе 
го отворат прашањето за 
признавањето на Косово. 
Покренувањето на тоа пра-
шање би имало голема ди-
пломатска цена, а адми ни-
страцијата на Обама не е 

подготвена да ја плати. Едноставно, политичкиот капитал Аме ри-
канците сега нема да сакаат да го потрошат на Косово. Својот ка-
питал тие ќе го вложат во решавањето на проблемите во Авганистан, 
Ирак, Северна Кореја, Иран и во арапско-израелскиот конфликт. 
Американската страна веќе не сака да се занимава со Косово. Ни-
каков резултат кој би можел да се постигне на Косово, не може да се 
спореди со американските национални интереси во наведените 
делови од муслиманскиот свет. 

Од разговорите кои ги водев во Белград проценив дека српската 
страна сака уште некоја концесија, пред да се согласи за независноста 
на некогашната покраина. Сметам дека на Србите треба да им се 
обезбеди одредена финансиска и територијална компензација, ка-
ко одговор на тоа што повеќе од 150.000 Срби не можат да се вратат 
во своите домови на Косово.

Чарлс Инграо, балканолог и професор по историја на универ зи-
тетот Пердју во Индијана

На Косово нема да постојат па-
ралелни структури и Белград мо-
ра да сфати дека нема ин ге ренции 
на Косово, затоа што тоа е не-
зависна држава. Сонот на Белград 
за Косово треба еднаш засекогаш 
да умре. Идеите на сегашните 
власти околу тоа не се разликуваат 
од идеите на Слободан Милошевиќ 
и тие не ги решаваат проблемите, 
туку со зда ваат нови. Би сакале 
да сора бо туваме со властите во 
Белград, но сме против каков би-
ло дијалог за суверенитетот на на-
шата држава. Не ме инте ре си раат 
ниту при каз ните за поделба на 
Косово.

Хашим Тачи
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Според досега собраните податоци, најекстремниот дел 
од албанските екстремни групи како свој непријател веќе 
не ги гледаат само Србите и власта во Белград, туку и дел 
од западните земји, пред сè, Вашингтон и Брисел. Тие сè 
повеќе се свртуваат кон муслиманските фундамен та-
листички групации од арапскиот свет, кои како целна 
група за напади ги гледаат т.н. неверници. Постојат и 
веродостојни информации според кои лица од висок ранг 
на расформираната ОВК дошле до посреден контакт со 
челниците на Ал каида. Во тајниот извештај на ЦИА уште е 
наведено дека од страна на радикалните косовски ком-
поненти е изготвен список со имиња за отстрел, но засега 

е непознато кој се наоѓа на него. Според логиката на нештата, 
сигурно е дека ќе се прави обид за ликвидација на звучни 
имиња. Албанските екстремисти планираат напади врз клучни 
витални објекти, како и врз водечките личности од српската 
владејачка гарнитура. Сè ова придонесува американските 
разузнавачи да предупредат на авганистанско сценарио на 
Балканот. 

ЦИА смета дека властите во Приштина наскоро ќе се соочат 
со големи проблеми, со кои тешко ќе можат да се справат. 
Сценаријата одат дотаму што состојбите на безбедносен план 
можат да излезат од контрола. Екстремистите ќе работат на 
целта за целосна независност на Косово од меѓународната за-
едница, нешто што сега протекторатот сè уште го нема. 

Во моментов најголемите и најобучените екстремни групи 
на Косово се стационирани во местата Србица, Ѓаковица и 
Вучитрн. Всушност, станува збор за истите локации каде и пред 
десеттина и повеќе години се наоѓаа радикалните формации на 
ОВК, кои се бореа против српските безбедносни сили кои ги 
вооружуваше режимот на Милошевиќ.

Србите на Косово 
денес живеат подобро 
отколку пред прогла-
сувањето на независ-
носта. Тоа е така затоа 
што повеќе ја нема 
неизвесноста која од 
1999 година ги ма че-
ше и Србите и Ал бан-
ците. Сега Косово де-
финитивно е неза вис-
на држава, а не дел 
од Србија. Овдешните 
Срби, кои мислат тука 
да живеат ќе работат 

во косовските институции, заедно со мнозинските 
Албанци и со меѓународните фактори, како и на 
подобрување на нивната состојба. На тој начин 
помалку ќе се занесуваат дека Косово повторно 
би било дел од Србија. На Косово не може да функ-
ционираат две власти, една од Србија за Србите, 
а друга косовска за другите. Постои само една ко-
совска власт и само косовски институции. Што се 
однесува до нас, ЕУЛЕКС не треба да пропадне. 
Но, доколку тоа се случи, ништо друго не ни ос та-
нува освен да се оспособиме сами да ја браниме 
сопствената безбедност и почитувањето на ко-
совскиот правен систем. На крајот на краиштата, 
оваа мисија е замислена на тој начин што ќе има 
ограничен рок на траење, а не да биде супервласт, 
која ќе остане вечно на Косово.

Азем Власи

Поголемиот број Срби, Црногорци и Македонци 
сметаат дека независноста на Косово има нега-
тивно влијание врз стабилноста на Балканот, до-
дека мнозинството Албанци, Хрвати и Бошњаци 
имаат спротивно мислење. На независноста на 
Косово позитивно гледаат само 8 проценти од 
испитаниците во Србија, 20 отсто во Црна Гора, 27 
проценти во Босна и Херцеговина, 30 отсто во 
Хрватска, 89 отсто во Косово и 92 процента во 
Албанија. 

На прашањето дали е можен нов конфликт во 
регионот, позитивно одговориле 36 отсто од гра-
ѓаните на Република Македонија, 22 процента од 
испитаниците во Србија и 21 отсто од жителите на 
Република Српска.

анкета на Галуп

ПРИШТИНА СТАНУВА НЕРВОЗНАПРИШТИНА СТАНУВА НЕРВОЗНА


