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Пишува: Магдалена АНДОНОВСКА 

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ПОЧНАА ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ИД    

Никогаш двајца луѓе 
нема еднакво да ми-
слат за иста работа и 

неможно е да се видат две 
потполно исти мислења, не 
само кај различни луѓе, туку 
и кај ист човек во разни мо-
менти", рекол Мишел Де Мон-
тењ. Оваа голема мисла со-
дејствува со многу животни 
ситуации и се однесува на 
различни прашања, вклучу-
вајќи го и прашањето кое на 
балканската политичка сце-
на се наметнува како нај-
прио  ритетно. Имено, станува 
збор за најгорливото бал кан-
ско прашање - косовското, 
кое ги загрижува не само зе-
мјите од овој регион, туку и 
севкупната меѓународна за-
едница, која години наназад 
се обидува да најде реше-
ние. 

Факт е дека соломонско 
решение за Косово нема, но 
факт е дека мора да се про-
најде некој модус, од кој сите 
соседи на оваа Покраина ќе 
бидат задоволни. За жал, осо-
бено ако се суди според офи-
цијалните изјави на двете 
страни вклучени во про бле-
мот - Белград и Приштина, ре-
шение засега на површина 
нема, што дополнително ја 
отежнува севкупната бал кан-
ска безбедносна ситуација, 
вклучувајќи ја и Република 
Македонија. Пред сè, поради 

Двете страни вклучени во проблемот се оби ду-
ваат да го наметнат своето решение. Белград 
не отстапува од формулата "помалку од не-
зависност, а повеќе од автономија", додека 
Приштина цврсто стои зад ставот "независно 
Косово". Нашиот премиер од Приштина не 
доби ниту гаранции за демаркација на гра-
ницата ниту, пак, документ со кој ќе се га-
рантира територијалниот интегритет на зем-
јата. Она што го доби од Косуми е празната 
фразеологија дека Косово го респектира те-
ри торијалниот интегритет не само на Ре пуб-
лика Македонија.

фактот што нашата земја е 
прв сосед на Косово, но и 
поради фактот што Ре пуб-
лика Македонија не може да 
се пофали со стабилна без-
бедносна ситуација, особено 
ако се има предвид дека гра-
ницата со Косово сè уште не 
е одбележана. И токму тој 
проблем, од македонска гл ед-
на точка, според нашата 
Вла  да, е клучот на реша ва ње-
то на нашиот проблем со Ко-
сово!?

   
"ВОЈСКАТА ЗА 

НЕЗАВИСНОСТ НА 
КОСОВО" НА ГОТОВС!?

Речиси на самиот старт на 
отворањето на преговорите 
за решавање на статусот на 
Косово, кои и официјално 
почнаа со седница на Со ве-
тот за безбедност при Обе-
динетите нации, се чини де-
ка косовското буре барут е 
повторно пред ескалирање. 

"

Двете страни вклучени во 
проблемот, секоја на свој на-
чин, се обидуваат да го на-
мет нат своето решение. Бел-
град не отстапува од фор-
мулата "помалку од неза вис-
ност, а повеќе од автономија", 
додека Приштина цврсто 
стои зад ставот "независно 
Косово". Вака поставените 
нешта не влеваат надеж дека 
набрзо може да дојде до со-
одветно решение, прифат-
ливо и за двете страни, иако 
според шефот на УНМИК, Со-
рен Јесен Петерсен тие би 
требало да завршат наред на-
та година.

И додека Белград, поучен 
од меѓународната заедница, 
се обидува да ја наметне те-
зата дека низ посебен до го-
вор ќе овозможи Приштина 
да добие своја законодавна, 
извршна и судска власт, а 
Србија за возврат да добие 
суверенитет врз Покраината, 
Приштина и натаму не от ста-
пува од независност. Косов-

ските лидери, и оние од вл ас-
та и оние од опозицијата, за 
ова прашање се едно гласни 
и не отстапуваат од ова свое 
барање, третирајќи го како 
остварување на нив ниот жи-
вотен сон! За оства рување на 
својата цел тие се подготвени 
да ги употребат сите распо-
ложливи средства, почнувај-
ќи од дипломатијата, однос-
но од користењето на своите 
лоби групи кои се многу 
силни во Европа, па сè до 
оние кои, за жал, й се по-
знати и на Македонија, за-
каните со терористички на-
пади, преку своите војски 
УЧК, ОНА, или АНА. Овој пат, 
независноста на Косово дел 
од албанската вооружена по-
пулација ќе ја брани со нова 
армија наречена "Војска за 
независност на Косово", која 
дејствува во општините Пеќ, 
Ѓаковица, Исток, Клина, Де-
чани, Призрен и Драгаш. Во 
последниот период, односно 
по поставувањето на дефи-

КОСОВСКИОТ
КАДЕ Е ГРАНИЦАТА МЕЃУ МАКЕДОНИЈА И КОСОВО?КАДЕ Е ГРАНИЦАТА МЕЃУ МАКЕДОНИЈА И КОСОВО?
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  НИОТ СТАТУС НА КОСОВО!

КОСОВО НЕМА 
НАМЕРА ДА СЕ 
"РАЗДЕЛИ" ОД 

МАКЕДОНИЈА!?

Македонскиот премиер 
Владо Бучковски, пред да от-
патува за Вашингтон, сме-
таше дека е неопходно да 
замине комплетно подготвен 
со одговори за косовското 
прашање. Токму затоа и го 
повика на гости привре ме-
ниот премиер на косовската 
Влада, Бајрам Косуми, за од 
него изворно да ја слушне 
албанско-косовската агенда 
за разрешување на ова пра-
шање, но истовремено и да 

се наметне како сериозен 
играч во оваа голема игра, 
која допрва треба да се ра-
зигрува. Но, судејќи според 
деталите од средбата, Буч-
ковски не го доби бараниот 
фитбек, односно не доби ни-
ту гаранции за демаркација 
на границата пред почну ва-
њето на решавањето на ста-
тусот на Косово ниту, пак, до-
кумент со кој ќе се гарантира 
територијалниот интегритет 
на земјата. Она што го доби 
од Косуми е празната фра-
зеологија дека Косово го рес-
пектира територијалниот ин-
тегритет не само на Ре пуб ли-
ка Македонија, туку и на Цр-
на Гора, Албанија, а во ид ни-
на и на Србија, а дека гра ни-
цата со нашата земја е само 
техничко прашање!? 

Техничко прашање кое 
Косово има намера да го 
реши со демаркација, откако 
ќе ја добие својата неза вис-

нитивниот термин на поч ну-
вање на преговорите за ре-
шавање на статусот на Ко со-
во, оваа терористичка гру па-
ција почнала да леги ти ми ра 
лица и возила на главните 
патишта низ Приштина, што 
бил доволен сигнал УНМИК 

Бучковски, изминативе не-
колку дена се впушти во пре-
говори со косовскиот пре ми-
ер, Бајрам Косуми, барајќи 
од него цврсти гаранции за 
дефинирање на демарка ци-
јата на границата, пред поч-
нувањето на преговорите за 

УСЛОВНА НЕЗАВИСНОСТ ЗА КОСОВО!?

Со седница на Советот за безбедност во седиштето на 
Обединетите нации конечно почнаа преговорите за ид-
ниот статус на Косово, кои според проценките на ме ѓу на-
родната заедница би требало да завршат за една година. 
Засега на маса се ставени две опции, едната - независност 
на Косово, која ја застапува преговарачкиот тим на ко сов-
ските Албанци, и широка автономија, кој е предлог на 
втората страна, односно Србија. 

Српската страна која ја претставува лично премиерот 
на Србија, Воислав Коштуница, ќе застапува три принципи. 
Првиот дека Косово е дел од Србија, вториот е за немен-
ливост на границите, и третиот, со кој всушност ќе бара од 
меѓународната заедница Косово да биде решено со суш-
тинска автономија, но во рамките на Србија. Косовската 
делегација која ја предводи претседателот Ибрахим Ру го-
ва ќе настапи со единствениот став - независност на Ко-
сово. 

Иако е рано да биде донесен дефинитивен став, бидејќи 
преговорите ќе се одвиваат и во текот на наредната година 
сепак, како што дознаваме, единствена алтернатива засега 
е условна независност за Косово!?

Овој предлог предвидува Косово да функционира како 
независна држава во определен временски период, во кој 
косовските институции ќе треба да докажат дека можат 
самостојно да функционираат.

КОТЕЛ ВРИЕ!?    
да им забрани на своите при-
падници да се движат ноќе 
по патиштата во периодот од 
18 до 5 часот. Ваквите заси-
лени активности на албан-
ските терористи, нивното пов  -
торно активирање, не ја ис-
клучуваат можноста од пов-
торно разгорување на бал-
канското буре барут. До колку 
тоа се случи, постои голема 
можност разорната моќ на 
оваа експлозија да се по-
чувствува и во нашава зем ја. 
Свесен за оваа ситуација, 
особено што границата на 
Македонија со Косово не е 
одбележана ниту, пак, е де-
финирана, премиерот на Ре-
публика Македонија, Владо 

финалниот статус на Косово, 
како и изготвување посебна 
резолуција, со која косов-
ските власти ќе се обврзат 
дека ќе го гарантираат тери-
торијалниот интегритет на 
Ре    публика Македонија. Одго-
ворот кој од привремениот 
премиер на Косово го доби 
македонската Влада е ком-
плетно спротивен и пони-
жувачки за премиерот Буч-
ковски. Нема резолуција, а 
демаркацијата на границата 
меѓу Македонија и Косово ќе 
се случи откако ќе се реши 
статусот, односно кога Ко со-
во ќе ја добие својата неза-
висност! 

МЕЃУНАРОДНОТО ПРИСУСТВО СÈ УШТЕ Е НЕОПХОДНО НА КОСОВОМЕЃУНАРОДНОТО ПРИСУСТВО СÈ УШТЕ Е НЕОПХОДНО НА КОСОВО
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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ПОЧНАА ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ИДНИОТ СТАТУС НА КОСОВО!

ност, што е дополнително 
сим  птоматично ако се земе 
предвид застапеноста на 
Албанците во најспорниот 
дел на нашата земја - севе-
розападниот, каде популаци-
јата на Албанците е поголема 
од на Македонците. Веро јат-
но поведен од овие факти 
Бучковски се впушти во оваа 
авантура со Косуми, од која 
излезе комплетно поразен, 
при тоа заборавајќи дека 
вакви цврсти договори не се 
прават со привремени пре-
миери, односно со протек-
торат-земји, туку со оние кои 
тоа можат да го гарантираат. 
Во најмала рака со меѓуна-
родната заедница, бидејќи 
токму таа ќе одлучи за ид-
ниот статус на Косово, а во-
едно и за Република Маке-
донија, како нејзин прв со-
сед. Со ваков став е и прет-
седателот на Република Ма-
ке донија, Бранко Црвен ков-
ски, кој вели дека ваквите 
барања не се даваат на ад-
реса на Приштина, туку на 
адреса на Брисел, или евен-
туално на Вашингтон. 

Од друга страна, пак, на-
шите неофицијални извори 
велат дека средбите на Буч-
ковски најнапред со Косуми, 
а потоа и со албанскиот пре-
миер Бериша се дел од стра-
тегијата, која на маке дон-
скиот премиер му ја на мет-
нале Соединетите Аме ри-
кански Држави, а која под-
разбира интензивни средби 
на премиерите во регионот, 
сè со цел Белград да остане 
осамен во ставот против не-
зависноста на Косово!? Вак-
вите информации Бучковски 
јавно ги негира, но сепак фак-
тите говорат дека постојат 
интензивни средби, бидејќи 
пред да дојде во Скопје, Бе-
риша веќе одржа средби со 
црногорскиот премиер Фи-
лип Вујановиќ, како и со пр-
виот човек на меѓуна род ната 
власт на  Косово, Сорен Је сен 
Петерсен. 

ДОМИНО ЕФЕКТ МОЖЕ 
ДА ГИ СМЕНИ 

ГРАНИЦИТЕ НА 
БАЛКАНОТ!

Бугарскиот претседател 
Георги Прванов ја повика ме-
ѓународната заедница вни-
мателно да го разгледува 

пра шањето за независноста 
на Косово бидејќи, како што 
рече, тоа во иднина би мо-
жело да го дестабилизира 
ре  гионот. Албанскиот пре ми-
ер, Сали Бериша, пак, смета 
дека статусот на Косово тр е-
ба да се реши согласно вол-
јата на неговите граѓани "кои 
сакаат независност", додека 
претседателот на Црна Гора, 
Мило Ѓукановиќ, е со став де-
ка за Косово треба да се нај-
де решение, кое ќе ја за цвр-
сти стабилноста на Западен 
Балкан.

Не случајно лидерите од 
регионот ја потенцираат важ-
носта за изнаоѓање добро 
ре шение за решавање на ко-

совското прашање, бидејќи 
сите тие ги имаат предвид та-
канаречените "црни сцена-
ри ја" или прогнози за идни-
ната на Балканот, според кои 
границите на балканските 
земји во 2015 година можат 
да бидат поинакви од сега, 
доколку се донесе избрзано 
решение за Косово. Пред сè, 
поради фактот што лошото 
решение за Косово, од кое 
не би била задоволна само 
едната страна или, пак, мо-
жеби и двете, може да пре-
дизвика домино ефект и да 
ги предизвика амбициите за 
независност на повеќе др-
жави. Тука се имаат предвид 
најнапред амбициите за не-

зависност на Црна Гора, чиј 
референдум лебди во воз ду-
хот, но и на Покраината Вој-
водина, која во последниов 
период сè повеќе истакнува 
дека се чувствува тесно во 
рамките на Србија. Секако, 
тука спаѓа и протекторатот 
Република Српска, од која-
што дел од граѓаните сака да 
се соедини со Србија, додека 
другиот дел сака да функ цио-
нира како независна држава 
во рамките на Федерацијата 
Босна и Херцеговина. 

Ваквиот домино ефект, кој 
би се иницирал од реше ние-
то за Косово, а кој би пре-
дизвикал менување на гра-
ниците, не може да ја одмине 
и Република Македонија, пр-
ед сè, поради нејзината кр-
евка меѓуетничка стабил-
ност, која многу пати досега 
била нарушена. Токму по ра-
ди тоа, а во пресрет на ре-
шавањето на Косово, од нос-
но на најболната точка на 
Балканот, не е исклучено, 
без разлика на решението 
кое ќе биде донесено, ли де-
рите од регионот, вклучу вај ќи 
го и претседателот на Ре пуб-
лика Македонија, Бр ан ко Цр-
венковски, да побараат што 
поголемо меѓународно вое-
но присуство на Косово во 
наредните неколку го ди ни, 
што би дало некаква га ран-
ција дека до воени кон флик-
ти нема да дојде, туку ре ше-
нијата ќе се донесуваат низ 
по    литички дијалог.          

САД БАРААТ КООПЕРАТИВНОСТ ОД 
МАКЕДОНИЈА ЗА КОСОВО!?

Премиерот на Република Македонија, Владо Бучковски, 
престојува во Вашингтон, каде би требало да оствари ср едба 
со сите значајни политички авторитети. Темите за кои ќе се 
говори се зачленувањето на нашава земја во НАТО и во 
Европската унија, но секако и најзначајното политичко 
прашање во моментов - Косово, кое неспорно е врзано за 
Македонија.

Имено, како што дознаваме, се очекува за ова прашање 
американскиот државен врв од премиерот Бучковски да 
побара кооперативност кон Косово, односно наше не про-
тивење на решението, кое води кон комплетна или, пак, 
условна независност на Косово. За возврат на својата ко-
оперативност Македонија ќе бара американско лобирање 
за што поскоро влегување на нашата земја во НАТО, каде 
влијанието на САД  неспорно е големо, но и поголема на-
метливост во решавањето на спорот со името кој го имаме 
со Република Грција.  

ВАШИНГТОН ЗАСЕГА НЕ ЈА ОТКРИВА СВОЈАТА АГЕНДА ЗА КОСОВОВАШИНГТОН ЗАСЕГА НЕ ЈА ОТКРИВА СВОЈАТА АГЕНДА ЗА КОСОВО


