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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

С ТА Н У В А  Л И  Е У Л Е К С  Н У С  П О Ј А     В А  Н А  П А Т  П О З И Ц И Ј А ТА  Н А  К О С О В О ? !С ТА Н У В А  Л И  Е У Л Е К С  Н У С  П О Ј А  

"БОН ЖУР" ИЛ   И "ОРЕВУАР""БОН ЖУР" ИЛ Распоредувањето на мисијата 
ЕУЛЕКС на Европската унија ќе 
почне да се одвива на почетокот 

на овој месец, но таа е дочекана на нож, 
бидејќи ниту Србите целосно ја при-
фаќаат, а уште повеќе ја мразат или ја 
љубат Албанците, кои соочени со го ле-
миот застој на признавањето на неза-
висноста на Косово сега стравуваат од 
симболичниот кам-бек на белградските 
власти на екстериторијата на неко-
гашната српска покраина. Сепак, никој 
не знае што ќе донесе мисијата, Србите 
сметаат дека го враќаат својот примат 
на Косово, иако тоа е на работ на фа та-
моргана додека, пак, Албанците стра ву-
ваат дека се вратиле два чекора назад, 
бидејќи најновиот Извештај за Косово, 
производ на генералниот секретар на 
ООН, Бан Кин Мун, ги враќа српските 
надежи. Ова не е новогодишен подарок 
за Белград, а уште повеќе не е профит 
за Приштина, бидејќи меѓународната 
заедница се прецени. Косово е по де-
лено општество, а Албанците не им ве-
руваат на Европејците. Затоа овој по ли-
тички ќорсокак не води никаде. Всуш-
ност, Косово нема каде да оди, на крс-
топатот се јавуваат нови албански екс-
тремисти, но и нови шовинистички це-
ли на Србите, кои се надеваат дека ќе 
останат под власта на Белград. Пра ша-
њето дали Белград може да води ен-
клави или тоа ќе бидат политички оази, 
ќе остане неодговорено сè до она вре-
ме додека постојат шанси за реали за-
ција на овој дел од предвидувањата. 
Меѓутоа, бидејќи во реалноста Косово 
е свет на две општества, во кој Ал бан-
ците се зачаурени во својата култу ро-
лошка и национална мисија, а  Србите 
се наоѓаат во концентрационен логор 
("Аушвиц"), од кој нема бегање освен 
како ќе им свират "Косоварите", по точ-
но новите власти, тогаш мора да се кон-
статира дека на хартија ќе има тро-
властие. 

Ова не е новогодишен 
подарок за Белград, а уште 
повеќе не е профит за 
Приштина, бидејќи 
меѓународната заедница се 
прецени. Косово е поделено 
општество, а Албанците не 
им веруваат на Европејците. 

Затоа овој политички 
ќорсокак не води никаде. 
Всушност, Косово нема каде 
да оди, на крстопатот се ја ву-
ваат нови албански екстре-
мисти, но и нови шовинис-
тички цели на Србите, кои се 
надеваат дека ќе останат под 
власта на Белград.

ОПЕРАТИВНА ИЛИ 
НЕОПЕРАТИВНА

Хартијата трпи сè, макар тоа и да е 
илузија. Но, во илузија не се живее. Чија 
е грешката што мисијата на ЕУЛЕКС не 
може да почне. Кој ги "закочи" поли тич-
ките процеси? Прашањата тежат колку 
една планина, но одговорите се уште 
потешки.

Како ќе функционира државата, кога 
власта ја држат три страни? Прво, При ш-
тина се надева дека ќе остане на чело, 
односно дека ќе ја заокружи својата 
државност која, за жал, е ставена на 
стенд-бај аранжман. Второ, мисијата на 
УНМИК е на заминување и уво не ја 
боли за последиците, бидејќи има свој 
наследник - ЕУЛЕКС. Оваа мисија треба 
да ги пополни празнините кои зад себе 
ги остава меѓународната заедница. Но, 
дали ЕУЛЕКС има инструменти да ја за-
врши државноста на Косово и исто вре-
мено да го цивилизира народот, пред 
сè, Албанците, а потоа и малубројните 
соседи, кои живеат од другата страна - 
позади жицата.

Тоа значи дека на хартија мисијата на 
ЕУЛЕКС има идеална политичка цел да 
помогне во градењето на правосудниот 
систем и во изградбата на полициската 
структура но... во реалноста Косово да-
ва друга слика. 

"Аусвајсот" кој го даде Советот за 
безбедност на ООН не значи дека ми-
сијата ќе биде успешна. Уште пред не-
колку месеци тоа го потврди првиот чо-
век на европската мисија, пензио ни-
раниот генерал Ив Де Кермабон, кој во 
Охрид потенцира дека мисијата не е 
оперативна, иако веќе 2.000 лица го 

минуваат тренажниот процес.
Овој коментар внесува песимизам 

во успешноста на мисијата. А, која беше 
целта? Да се изградат институна цио нал-
ни и човечки капацитети во областите 
на правдата и на полицијата, а потоа да 
се фокусираат на други државни сег-
менти.

Овој, пред сè, француски надво реш-
но-политички ангажман, во рамките на 
желбите на ЕУ да се откорне од вли-
јанието на Брисел, односно на НАТО и 
на Вашингтон, нема предуслови за ус-
пешност. Албанците не им дадоа "бон 
жур". Албанците се врзани за својата 
маќеа. Таа им помогна во добивањето 
независност. 

Како ќе функционира држа ва-
та, кога власта ја држат три ст ра-
ни? Прво, Приштина се надева 
дека ќе остане на чело, односно 
дека ќе ја заокружи својата др-
жавност која, за жал, е ставена 
на стенд-бај аранжман. Второ, 
ми  сијата на УНМИК е на за ми-
нување и "уво не ја боли" за по-
следиците, бидејќи има свој на-
следник - ЕУЛЕКС. Оваа мисија 
тре ба да ги пополни празнини-
те, кои зад себе ги остава меѓу-
на род ната заедница. Но, дали 
ЕУЛЕКС има инструменти да ја 
заврши државноста на Косово и 
истовремено да го цивилизира 
народот.

ПЕНЗИОНИРАНИОТ ГЕНЕРАЛ НА ФРАНЦИЈА, ПЕНЗИОНИРАНИОТ ГЕНЕРАЛ НА ФРАНЦИЈА, 
ИВ ДЕ КЕРМАБОН ЌЕ ОДЛУЧУВА ЗА ИВ ДЕ КЕРМАБОН ЌЕ ОДЛУЧУВА ЗА 
ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА МИСИЈАТА ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА МИСИЈАТА 
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"БОН ЖУР" ИЛ   И "ОРЕВУАР"И "ОРЕВУАР"

МЕЧ СО ДВЕ 
ОСТРИЦИ

Од друга страна, пак, ЕУ со радост го 
поздрави одобрувањето од страна на 
Советот за безбедност на ОН за рас по-
редување на нејзината мисија - ЕУЛЕКС 
на Косово. 

"Ние го поздравуваме резултатот од 
дебатата во Советот за безбедност на 
ОН и  задоволни сме од Декларацијата 
на Претседателството на Советот", из-
јави Кристина Галах, портпаролка на 
високиот претставник на ЕУ за пра ша-
њата на надворешната политика и без-
бедноста. 

"Тоа ни дозволува да се подготвиме 
за првата оперативна фаза на европ-
ската мисија од полицајци и правници, 
наречена ЕУЛЕКС", оцени Галах, под вле-
кувајќи дека мисијата интензивно се 
подготвува да почне со работа.

Помошник-заменикот американски 
државен секретар, Даниел Фрид, изјави 
дека одлуката на Советот за безбедност 
на ОН за распоредување на ЕУЛЕКС ши-
рум Косово претставува "удар за сите 
кои сакаат поделба на земјата".

По заседанието на ОН, Фрид истакна 
дека одлуката на Советот за безбедност 
за распоредување на ЕУЛЕКС на цела 
територија на Косово претставува че-
кор кон консолидирање на единствено 
Косово.

"ЕУЛЕКС ќе дејствува врз основа на 
Резолуцијата 1244, која е непристрасна 
кон статусот, но ефектот за воспо ста-
вување на мисијата ќе биде консоли-
дирање на косовските институции", до-
даде Фрид.

Мисијата на ЕУЛЕКС, објасни Фрид, 
ќе дејствува во "независно Косово, не-
поделено и суверено".

Франција е задоволна од поддршката 
на Советот за безбедност на ОН за рас-

Приштина. Тоа е реалноста", нагласи Ха-
радинај.

"Сметам дека за оваа политичка за-
губа најодговорни се лидерите на ин с-
ти туциите - претседателот, премиерот и 
Владата. Станува збор за лидери без 
визија", посочи Харадинај.

Според планот од шест точки, 
ЕУЛЕКС ќе има неутрален статус во од-
нос на независноста на Косово, додека 
мисијата на ОН ќе ја задржи контролата 
врз полицијата, судот и царината во Се-
верно Косово, каде Србите се мнозин-
ство. 

Во регионите каде Албанците се мно-
зинство, управувањето ќе биде под 
контрола на мисијата на ЕУ. 

Официјална Приштина не се согласи 
со Извештајот на Ки Мун и смета дека 
тој води до нарушување на сувер е ни-
тетот и на територијалната целина на 
Косово, до поделба на државата и е во 
спротивност со Уставот. Истовремено 
властите во Приштина се со став за це-
лосна соработка со ЕУЛЕКС. За разлика 
од неа, Белград го прифати планот на-
девајќи се дека мисијата на ЕУ има важ-
на улога за подобрување на безбед-
носта и на условите за живеење. 

На седницата специјалниот пратеник 
на генералниот секретар и раководител 
на мисијата на ОН на Косово, Ламберто 
Заниер, ја опиша ситуацијата како "мир-
на и стабилна", но "сложена" во поли-
тичка смисла. Тој го оквалификува Косо-
во како држава со "етничка сегрегација" 
и нагласи дека Белград и Приштина жи-
веат во "паралелни светови". 

"ЕУЛЕКС има најдобри можности да 
обезбеди долготрајна стабилност на Ко-
сово", оцени Заниер напомнувајќи дека 
елементи од Извештајот не ќе може да 
се наметнат, туку да се применат со ди-
јалог и соработка и со отворени кон сул-
тации со страните на кои се однесува 
тој документ. 

Тоа значи дека мисијата на ЕУЛЕКС ќе 
биде на Косово, но без поголеми сим-
патии, бидејќи Албанците и нивните 
лидери не се согласуваат со дел од точ-
ките во Извештајот на генералниот се-
кретар на ООН. Според тоа, без разлика 
што мисијата доби симболична порака, 
односно й беше кажано "бон жур", се-
пак постојат реални можности таа, исто 
така, многу побрзо и да добие "оревуар". 
Доколку тоа се случи, кој ќе ја понесе 
одговорноста за неуспехот на ЕУЛЕКС, 
Бан Ки Мун или официјален Париз. 

Но, дали предвреме Париз се ра ду-
ва? Зошто потенцираме дека Франција 
се залага за поголемо учество на ЕУ на 
Косово? Имено, одамна дуваат стари 
политички ветришта во градот на свет-
лината. Но, сепак едно се желбите на 
официјален Париз, а друго се мож нос-
тите на Унијата. Европската унија нема 
изградено свои сили, кои ќе може да ги 
користи за мирновременски и воени 
цели, но сепак треба да преземе дел од 
одговорноста. Затоа ќе ја дели власта 
во Приштина. На чело ќе биде "албан-
скиот ореол", воените сили ќе бидат 
сместени во "Бон стил", а дури потоа 
цивилната мисија на ЕУЛЕКС. Која е цел-
та на европската мисија?

Советот за безбедност на ООН даде 
одобрение за Извештајот на планот во 
шест точки на генералниот секретар на 
ОН, Бан Ки Мун, за распоредување на 
мисијата. 

Европските дипломати оценуваат де-
ка Советот за безбедност даде одо бре-
ние за планот, според кој ЕУЛЕКС по-
степено ќе ја смени мисијата на ОН на 
Косово - УНМИК, и која ќе го зачува не-
утралниот статус за прашањето на не-
зависноста на Косово. 

поредувањето на ЕУЛЕКС, која до крајот 
на оваа година ќе дејствува на целата 
територија на Косово, соопшти Минис-
терството за надворешни работи во 
Париз.

"Со задоволство ги дочекавме рас-
правите во Советот за безбедност, кои 
го одблокираа прифаќањето на прет-
седателската Декларација, во која се 
поздравува последниот Извештај на ге-
нералниот секретар на ОН, Бан Ки Мун, 
за мисијата на светската организација 
на Косово", истакна портпаролот на Ке 
д' Орсеј, Фредерик Дезањо. 

Тој додаде дека Франција моментно 
ги усогласува ставовите со европските 
партнери за следните чекори "по оваа 
важна етапа". 

Претседателот на опозиционата Али-
јанса за иднината на Косово, Рамуш 
Харадинај, оцени дека со прифаќањето 
на Планот за реконфигурација на 
УНМИК, почнал процесот на поделба на 
Косово и за тоа ја обвини власта во 
Приштина.

"Со ова почнува процесот на вна-
трешна поделба на Косово, бидејќи но-
воформираните структури, со помош 
на ЕУЛЕКС, не одговараат директно на 


