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Н

аредната 2006 година е
годината во која се очекува да се отворат, но и
затворат многу прашања поврзани за регионот во кој се
наоѓа Република Македонија.
Во најмала рака тоа е клучна
година за земјава, иако нашиот државен врв тоа не може
да го види или, пак, не сака јавно да му го признае на сопствениот народ. Имено, 2006
година е годината која Европа
и САД ја одредија за решавање
на статусот на Покраината Косово, која во моментов функционира како протекторат на
Обединетите нации.
Дека решавањето на косовското прашање нема воопшто да оди лесно тоа е јасно, со оглед на фактот дека и
двете страни вклучени во преговорите, Република Србија
од една страна, и косовските
Албанци од друга, имаат сосема различни ставови. Но, отпочнувањето разговори е неопходно. Пред сè, поради фактот што по 1999 година, односно по бомбардирањето на
тогашната СР Југославија од
страна на НАТО силите, оваа
некогашна српска Покраина
буквално лебди во воздух. Нејзиното политичко и територијално решавање не помалку
е важно и за Република Македонија, бидејќи токму Косово
е нашиот прв сосед. Неговиот
статус и начинот на решавање
не можат а да не влијаат на
состојбите во нашата држава.
Токму тоа отвори милион прашања, кои засега не нудат конкретни одговори.

"Косово е проблем кој лебди во воздухот. На секои
десет години паѓа на земја и предизвикува
проблеми", изјави пред десет години тогашниот германски канцелар Хелмут Кол. Ретроспективата на настаните, за жал, покажува дека оваа изјава на Кол е повеќе од точна.
За власта не значат ништо информациите дека на
Китка веќе се прегрупираат терористички групи, кои неодамна се дојдени од Косово, а чија
цел е да бидат дополнителна потпора на УЧК
од Покраината, при почнувањето на преговорите.
функционираше во рамките
на СФРЈ, за прв пат одржаа
масовни демонстрации барајќи за себе статус на Социјалистичка Република, како што всушност имаа оста-

во функционира како протекторат на Обединетите нации
или, пак, подобро речено, вегетира, без решен статус. За
да се оконча оваа агонија,
Европа во соработка со САД

МАКЕДОНСКИОТ
ДРЖАВЕН ВРВ
СПИЕ НА УВО,
ДОДЕКА КОСОВО
СЕ МОБИЛИЗИРА!
АЛБАНЦИТЕ АКО
ТРЕБА СО КРВ ЌЕ ЈА
ОСВОЈУВААТ
НЕЗАВИСНОСТА НА
КОСОВО!
"Косово е проблем кој лебди во воздухот. На секои
десет години паѓа на земја и
предизвикува проблеми", изјави пред десет години тогашниот германски канцелар,
Хелмут Кол.
Ретроспективата на настаните, за жал, покажува дека
оваа изјава на Кол е повеќе
од точна. Почнувајќи од 1980
година, кога косовските Албанци од тогашната покраина Косово и Метохија, што

натите шест. Подоцна истото
барање, односно по распадот на СФРЈ во деведесеттата,
и по осамостојувањето на поранешните републики од Федерацијата, косоварите го
преформулираа своето барање, овој пат барајќи и Косово
да стане независна држава.
Од тогаш па наваму тоа барање постојано се зголемува,
за својата комплетна актуелност да ја доживее во 1990
година, кога токму поради
него меѓународната заедница преку НАТО силите, одлучи воено да ја казни политиката што тогашниот претседател Слободан Милошевиќ ја имаше кон оваа Покраина. По 1999 година Косо-
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цврсто одлучија наредната
година да биде годината кога
конечно ќе се затвори ова
горливо прашање, поради кои
речиси целиот регион, вклучувајќи ја и Република Македонија трпи последици.
На самиот претстарт на
преговорите меѓународната
заедница како медијатор побара, од двете страни вклучени во преговорите, Република Србија и косовската
Влада, да оформат свои тимови кои треба да најдат соодветно решение. Во преговарачкиот тим на Србија сè
уште не е направен конечниот список на политичарите
кои треба да бидат во преговарачкиот тим, но се прет-

А ОТВОРИ КОСОВСКАТА ПАНДОРИНА КУТИЈА
поставува дека во него ќе се
најдат претседателот на оваа
земја, Борис Тадиќ; министерот за надворешни работи,
Вук Драшковиќ; шефот на Координативниот центар за Косово и Метохија и неговиот
заменик; како и министерот
за малцински права во Владата на Србија, Расим Љајиќ.
Од другата страна се очекува
да присуствуваат претседателот на Косово, Ибрахим Ругова; неговиот колега, премиерот Бајрам Косуми; првиот
парламентарец, Неџат Даци;
како и лидерите на двете
најголеми политички партии,
Хашим Тачи и Ветон Сурои.
Преговорите не се почнати, 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 дека Косово е подготвено да го
заземе своето место во заедницата на слободни и независни држави. За разлика
од него, Србија и натаму останува на својот веќе утврден став дека за Косово е
дозволено повеќе од автономија, но помалку од независност. Комплетно различните ставови најавуваат жестоки дискусии кои, пак, во
самиот старт дополнително
ги вжештува претседателот
на Сојузот на книжевниците
на Косово, и политичкиот аналитичар Адем Демачи, кој
оценува дека за Албанците
на Косово е прифатлива само независност, при тоа потенцирајќи дека формулата
што ја застапува српската страна повеќе од автономија, помалку од независност, може
да донесе крвопролевање и
дестабилизација на регионот.
"Нов бран насилства ќе се
случат на Косово, доколку
Советот за безбедност и Контакт групата наметнат решение за косовската криза. Истото важи и за српската Влада, чија формула води кон создавање пекол, кој од Косово
ќе се прошири и кон Србија,
но и кон соседните земји",
вели Демачи, потенцирајќи
дека тоа што го сакаат Албанците е независност, и дека

тоа не може да се постигне
во преговорите со српската
Влада. Тој вели дека Албанците направиле доволно компромиси, пред сè, кога наводно кренале раце од спојувањето со Албанија, но дека од независноста не се откажуваат и по цена на крвопролевање.

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 Република Македонија, односно нејзиниот северозападен регион, каде што пого-

врска со средствата да биде
овозможена преку српските
единици во министерствата
на косовската Влада. Тие сериозно предупредуваат дека
поделбата на Косово, која се
"матка" во главата на некои
српски политичари може да
предизвика сериозни нарушувања 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 смее
да се потцени или, пак, изостави. Пред сè, поради тоа
што по извесен период, односно по неколку години
обиди за смирување на топката во оваа сè уште српска
Покраина, таа за прв пат јавно соопштува дека постои

МАКЕДОНИЈА ВО НЕИЗВЕСНОСТ ОД СТАТУСОТ НА КОСОВО

лемиот дел од населението е
со албанска националност.
Токму поради ваквите јавни
закани за можност од отворање нови вооружени конфликти, со своја констатација
се јави и Меѓународната кризна група, која потенцира
дека решавањето на конечниот статус на Косово не
смее да подразбира и територијална поделба на Покраината. Додека, пак, на северниот дел на Косово, кој е
населен со Срби, треба да му
се понуди суштинска автономија, без давање ентитетски
статус, кој како модел го користи Босна и Херцеговина.
Според МКГ, суштинската автономија би вклучувала пренос на надлежностите од централно на локално ниво, слобода на општините да се
здружуваат доброволно додека, пак, можноста за координација и одлучување во

сериозна можност за дестабилизација на регионот, кој
ја вклучува и Република Македонија. Овие тешки предупредувања, но, за жал, со извесна реалност, единствено
никако не доаѓаат до ушите
на македонската Влада, која
очигледно чека нештата да
се случат, а дури потоа да одлучува како ќе ги решава.
Изјавите на претседателот на
Република Македонија, Бранко Црвенковски, дека Република Македонија треба да ја
интересира само стабилно
Косово или, пак, изјавата на
неговиот партиски колега,
премиерот Владо Бучковски,
дека за нас Косово е само
економско-извозна дестинација, се најблаго речено дилетантски политички изјави.
Немањето изграден став за
статусот на Косово говори за
фактот дека станува збор за
немање политички сенс ни-
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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, направени од страна на еминентни
институти, кои во целост ја
опишуваат нестабилноста на
Косово, при тоа потенцирајќи ја загрозеноста на нашиот
западен дел од земјата, и натаму не презема ништо. Напротив, слепо верува во функционирањето на децентрализацијата која, според нив,
ќе ги натера Албанците да не
размислуваат за проектот Голема Албанија.
Припојувањето на Албанија, Косово и северозападниот дел на нашата земја, за
нив се само фашизоидни
идеи на поедини лидери од
опозицијата, иако и на врапчињата одамна им е позната
агендата на албанскиот национализам и екстремизам.
Но, нашата Влада која е заглавена со наводно подобрување на економската состојба, која обичниот граѓанин 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 договор, туку територија, која
одамна нашата полиција не
ја контролира. За нив не значат ниту информациите дека
на Китка веќе се прегрупираат терористички групи,
кои неодамна се дојдени од
Косово, а чија цел е да бидат
дополнителна потпора на
УЧК од Покраината, при започнувањето на преговорите. За нашата Влада тоа се
само шпекулации, кои по некоја "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 борба. А по воениот конфликт во
2001 година, по сè изгледа
дека немаме ниту луѓе, особено ако се земе предвид
каков третман добија од оваа
власт сите оние кои од чисто
патриотски причини ја бранеа својата земја!

