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Пишува: Магдалена АНДОНОВСКА 

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

МЕЃУНАРОДНАТА ЗАЕДНИЦА ОДЛУЧИ ДА Ј    

МАКЕДОНСКИОТ 
ДРЖАВЕН ВРВ 
СПИЕ НА УВО, 

ДОДЕКА КОСОВО 
СЕ МОБИЛИЗИРА!   

Наредната 2006 година е 
годината во која се оче-
кува да се отворат, но и 

затворат многу пра ша ња по-
врзани за регионот во кој се 
наоѓа Република Ма ке до нија. 
Во најмала рака тоа е клучна 
година за зем јава, иако на ши-
от државен врв тоа не може 
да го види или, пак, не сака јав-
но да му го признае на соп-
ствениот народ. Имено, 2006 
година е годината која Европа 
и САД ја одредија за решавање 
на статусот на Покраината Ко-
сово, која во моментов функ-
ционира како протекторат на 
Обединетите нации. 

Дека решавањето на ко-
совското прашање нема во-
општо да оди лесно тоа е јас-
но, со оглед на фактот дека и 
двете страни вклучени во пре-
говорите, Република Ср бија 
од една страна, и косо вските 
Албанци од друга, имаат со се-
ма различни ста вови. Но, от-
почнувањето раз говори е не-
опходно. Пред сè, поради фак-
тот што по 1999 година, од-
носно по бомбар дирањето на 
тогашната СР Ју гославија од 
страна на НАТО силите, оваа 
некогашна српска Покраина 
буквално лебди во воздух. Неј-
зиното политичко и тери то-
ријално решавање не помалку 
е важ но и за Република Маке-
до нија, бидејќи токму Косово 
е нашиот прв сосед. Неговиот 
статус и начинот на решава ње 
не можат а да не влијаат на 
состојбите во нашата др жава. 
Токму тоа отвори ми лион пра-
шања, кои засега не нудат кон-
кретни одговори. 
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АЛБАНЦИТЕ АКО 
ТРЕБА СО КРВ ЌЕ ЈА 

ОСВОЈУВААТ 
НЕЗАВИСНОСТА НА 

КОСОВО! 

"Косово е проблем кој леб-
ди во воздухот. На секои 
десет години паѓа на земја и 
предизвикува проблеми", из-
јави пред десет години то-
гашниот германски канце лар, 
Хелмут Кол. 

Ретроспективата на на ста-
ните, за жал, покажува дека 
оваа изјава на Кол е повеќе 
од точна. Почнувајќи од 1980 
година, кога косовските Ал-
банци од тогашната покра и-
на Косово и Метохија, што 

натите шест. Подоцна истото 
барање, односно по распа-
дот на СФРЈ во деведесеттата, 
и по осамостојувањето на по  -
ранешните републики од Фе-
дерацијата, косоварите го 
пре  формулираа своето ба ра-
ње, овој пат барајќи и Косово 
да стане независна држава. 
Од тогаш па наваму тоа ба-
рање постојано се зголемува, 
за својата комплетна ак ту-
елност да ја доживее во 1990 
година, кога токму поради 
него меѓународната заед ни-
ца преку НАТО силите,  од лу-
чи воено да ја казни поли-
тиката што тогашниот прет-
седател Слободан Милоше-
виќ ја имаше кон оваа По-
краина. По 1999 година Ко со-

цврсто одлучија наредната 
година да биде годината кога 
конечно ќе се затвори ова 
горливо прашање, поради кои 
речиси целиот регион, вклу-
чувајќи  ја и Република Маке-
донија трпи последици. 

На самиот претстарт на 
преговорите меѓународната 
заедница како медијатор по-
бара, од двете страни вклу-
чени во преговорите, Репуб-
лика Србија и косовската 
Влада, да оформат свои ти-
мови кои треба да најдат со-
одветно решение. Во прего-
варачкиот тим на Србија сè 
уште не е направен конеч-
ниот список на политичарите 
кои треба да бидат во пре-
говарачкиот тим, но се прет-

фун  кционираше во рамките 
на СФРЈ, за прв пат одржаа 
масовни демонстрации ба-
рајќи за себе статус на Со-
цијалистичка Република, ка-
ко што всушност имаа оста-

во функционира како про тек-
торат на Обединетите нации 
или, пак, подобро речено, ве-
гетира, без решен статус. За 
да се оконча оваа агонија, 
Европа во соработка со САД 
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   А ОТВОРИ КОСОВСКАТА ПАНДОРИНА КУТИЈА  

поставува дека во него ќе се 
најдат претседателот на оваа 
земја, Борис Тадиќ; мини сте-
рот за надворешни работи, 
Вук Драшковиќ; шефот на Ко-
ординативниот центар за Ко-
сово и Метохија и него виот 
заменик; како и ми нис терот 
за малцински права во Вла-
дата на Србија, Расим Ља јиќ. 
Од другата страна се оче кува 
да присуствуваат прет се да-
телот на Косово, Ибра хим Ру-
гова; неговиот колега, пре ми-
ерот Бајрам Косуми; пр виот 
парламентарец, Не џат Даци; 
како и лидерите на двете 
најголеми политички партии, 
Хашим Тачи и Ветон Сурои.

Преговорите не се поч на-
ти, но и од сега се гледа дека 
решавањето на ова прашање 
ќе оди многу тешко, со оглед 
на тоа дека и двете страни 
имаат комплетно различни 
ставови. Почнувајќи од оној 
на претседателот Ругова, кој 
неодамна изјави дека за нив 
сега е историскиот момент 
на светот да му се покаже де-
ка Косово е подготвено да го 
заземе своето место во за-
едницата на слободни и не-
зависни држави. За раз ли ка 
од него, Србија и натаму ос-
танува на својот веќе ут вр-
ден став дека за Косово е 
дозволено повеќе од авто-
номија, но помалку од не за-
висност. Комплетно раз лич-
ните ставови најавуваат же-
стоки дискусии кои, пак, во 
самиот старт допол ни телно 
ги вжештува претседателот 
на Сојузот на книжевниците 
на Косово, и политичкиот ана-
литичар Адем Демачи, кој 
оценува дека за Албан ците 
на Косово е прифатлива са-
мо независност, при тоа по-
тенцирајќи дека форму ла та 
што ја застапува српската ст ра-
на повеќе од автономија, по-
малку од независност, мо же 
да донесе крвопролевање и 
дестабилизација на регио-
нот. 

"Нов бран насилства ќе се 
случат на Косово, доколку 
Со ветот за безбедност и Кон-
такт групата наметнат реше-
ние за косовската криза. Ис-
тото важи и за српската Вла-
да, чија формула води кон со з-
давање пекол, кој од Косово 
ќе се прошири и кон Србија, 
но и кон соседните земји", 
вели Демачи, потенцирајќи 
дека тоа што го сакаат Ал бан-
ците е независност, и дека 

тоа не може да се постигне 
во преговорите со српската 
Влада. Тој вели дека Албан-
ците направиле доволно ком-
промиси, пред сè, кога на-
водно кренале раце од спо-
јувањето со Албанија, но де-
ка од независноста не се от-
кажуваат и по цена на кр во-
пролевање. 

ДИЛЕТАНТСКАТА 
МАКЕДОНСКА ВЛАСТ 

ЧЕКА НЕКОЈ ДА Й 
КАЖЕ ШТО ДА МИСЛИ 

ЗА КОСОВО!

Изјавата на аналитичарот 
Адем Демачи е дефинитивна 
најава за дестабилизација на 
целиот регион, во која, како 
што и самиот најавува, нема 
да биде поштедена ниту Ре-
публика Македонија, одно-
сно нејзиниот северозапа-
ден регион, каде што пого-

врска со средствата да биде 
овозможена преку српските 
единици во министерствата 
на косовската Влада. Тие се-
риозно предупредуваат дека 
поделбата на Косово, која се 
"матка" во главата на некои 
српски политичари може да 
предизвика сериозни нару-
шувања на безбедносната 
состојба, нови раселувања 
во внатрешноста на Косово, 
и нестабилност во другите 
делови на Балканот, особено 
во Република  Македонија. 

Ставот на Меѓународната 
кризна група воедно е став и 
на меѓународната заедница, 
кој во ниеден момент не см ее 
да се потцени или, пак, из о-
стави. Пред сè, поради тоа 
што по извесен период, од-
носно по неколку години 
оби ди за смирување на топ-
ката во оваа сè уште српска 
Покраина, таа за прв пат јав-
но соопштува дека постои 

ту, пак, политичко знаење и 
визија дека, за жал, токму од 
тоа Косово нам ни зависи 
безбедносната состојба во 
државата. Државниот врв, и 
покрај сите анализи, напра-
вени од страна на еминентни 
институти, кои во целост ја 
опишуваат нестабилноста на 
Косово, при тоа  потенци рај-
ќи ја загрозеноста на нашиот 
западен дел од земјата, и на-
таму не презема ништо. На-
против, слепо верува во фун к -
ционирањето на де цен тра-
лизацијата која, според нив, 
ќе ги натера Албанците да не 
размислуваат за про ектот Го-
лема Албанија.

Припојувањето на Алба-
нија, Косово и североза пад-
ниот дел на нашата земја, за 
нив се само фашизоидни 
идеи на поедини лидери од 
опозицијата, иако и на вр ап-
чињата одамна им е по зната 
агендата на албанскиот на-
ционализам и екстре ми зам. 
Но, нашата Влада која е за-
главена со наводно по доб-
рување на економската со-
стојба, која обичниот гра ѓа-
нин никако не може да ја 
забележи, не се осврнува на 
овие предупредувања, туку 
очигледно ќе чека нештата 
да се случат, и потоа да бара 
од меѓународната заедница 
решенија за решавање на 
проблемот. Со таа разлика 
што овој пат нема да се бара 
нов охридски Рамковен до-
говор, туку територија, која 
одамна нашата полиција не 
ја контролира. За нив не зна-
чат ниту информациите дека 
на Китка веќе се пре гру пи-
раат терористички групи, 
кои неодамна се дојдени од 
Косово, а чија цел е да бидат 
дополнителна потпора на 
УЧК од Покраината, при за-
поч нувањето на прегово ри-
те. За нашата Влада тоа се 
само шпекулации, кои по не-
која "случајност" завршуваат 
со освоена територија од 
страна на УЧК или ОНА која, 
пак, подоцна не ќе можеме 
да ја вратиме назад, бидејќи 
согласно НАТО стандардите 
повеќе немаме оружје за бор-
ба. А по воениот кон фли кт во 
2001 година, по сè из гледа 
дека немаме ниту луѓе, осо-
бено ако се земе пр е двид 
каков третман до бија од оваа 
власт сите оние кои од чисто 
патриотски при чи ни ја бра-
неа својата земја!         

лемиот дел од населението е 
со албанска националност. 
Токму поради ваквите јавни 
закани за можност од отво-
рање нови вооружени кон-
фликти, со своја констатација 
се јави и Меѓународната кр-
из  на група, која потенцира 
дека решавањето на ко не ч-
ниот статус на Косово не 
смее да подразбира и тери-
торијална поделба на По кра-
и ната. Додека, пак, на се вер-
ниот дел на Косово, кој е 
населен со Срби, треба да му 
се понуди суштинска автоно-
мија, без давање ентитетски 
статус, кој како модел го ко-
ристи Босна и Херцеговина. 
Според МКГ, суштинската ав-
тономија би вклучувала пр е-
нос на надлежностите од цен -
трално на локално ниво, сло-
бода на општините да се 
здру жуваат доброволно до-
дека, пак, можноста за коор-
динација и одлучување во 

сериозна можност за деста-
билизација на регионот, кој 
ја вклучува и Република Ма-
кедонија. Овие тешки преду-
предувања, но, за жал, со из-
весна реалност, единствено 
никако не доаѓаат до ушите 
на македонската Влада, која 
очигледно чека нештата да 
се случат, а дури потоа да од-
лучува како ќе ги решава.  
Из јавите на претседателот на 
Република Македонија, Бр ан-
ко Црвенковски, дека Ре пуб-
лика Македонија треба да ја 
интересира само ста бил но 
Ко сово или, пак, изјавата на 
неговиот партиски колега, 
премиерот Владо Бучковски, 
дека за нас Косово е само 
еко номско-извозна де сти на-
ција, се најблаго речено ди-
летантски политички изјави. 
Немањето изграден став за 
статусот на Косово говори за 
фактот дека станува збор за 
немање политички сенс ни-
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