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Пишува: Магдалена АНДОНОВСКА 

ЕКСКЛУЗИВНО
ЕКСКЛУЗИВНО

МАКЕДОНСКИОТ ДОГОВОР ЌЕ ГО     

НАШИОТ ОХРИДСКИ  Условна независност е 
моделот кој ќе го про-
тежираат земјите-чл ен-

ки на Европската унија и 
САД, во текот на преговорите 
со косовската и српската стра -
на, за решавање на ко неч-
ниот статус на неко гаш ната 
српска Покраина Ко со во. Су-
дејќи според досе гаш ниот 
тек на неофи цијал ните раз-
говори, што како ув ер ти ра 
светските политички ав то ри-
тети ги направија со ли де-
рите од балканскиот ре гион, 
повеќе од сигурно е дека ова 
решение ќе се турка низ це-
лиот процес на пре го вори, 
што треба да се слу чу ваат во 
текот на наредната година. 
Токму затоа, и не слу чајно се 
одржа турнусот ме ѓусредби 
на лидерите од си те бал кан-
ски земји, кои не посредно се 
врзани за Ко сово, односно 
Република Ма кедонија, Ал-
банија, Црна Го ра, и секако 
привремената Влада на Ко-
сово, при тоа на мерно ис клу-
чувајќи ја од кругот Србија, 
сè со цел да биде изграден 
единствен ст ав за идниот 
статус на Ко сово. Поточно, 
да се прифати агендата за 
условна неза висност на Ко-
сово, која ма кедонскиот пре-
миер Вла до Бучковски, има-
ше можност изворно да ја 
слушне од аме риканскиот 
претседател Џо рџ Буш, при 
неговата посета на Белата 
куќа.

Според наши информации, кои успеавме директно 
и ексклузивно да ги добиеме од лица кои не-
посредно ќе бидат вклучени во косовскиот 
пре  говарачки тим, условната независност на 
Косово ќе се добие по пат на договор, кој ќе 
биде направен по урнекот на охридскиот Рам-
ковен договор, во кој точно ќе бидат наведени 
ингеренциите на законодавната, судската, цен-
тралната и локалната власт, но исто така, како 
што е напишано и во нашиот Рамковен дого-
вор, со посебни точки во договорот да би дат 
забележани и правата на малцинствата, во 
случајов на српската заедница.

ЌЕ СЕ ДЕЛИ ЛИ КОСОВО?ЌЕ СЕ ДЕЛИ ЛИ КОСОВО?

На Косово деновиве тема број еден е 
изјавата на лидерот на Демократската пар-
тија на Албанците, Арбен Џафери, кој за 
ве с никот "Експрес" отворено предложи Ко-
сово да се соедини со Албанија. Според 
него, Косово со два милиона жители не мо-
жело да функционира како држава, и ток-
му затоа предлага да се соедини со Ал ба-
нија, и да го смени името во Дарданија би-
дејќи, како што вели, сегашното име било 
словенско! 

Оваа негова изјава, според нашите ин-
формации во Република Македонија, осо-
бено од страна на останатите албански по-
литички партии, пред сè, од страна на Де-
мократската унија за интеграција, е оце-
нета како маркетинг и кокетирање со на-
ционалните чувства на Албанците од Ре-
публика Албанија, додека од страна на дел 
од македонските политички субјекти, како 
уште една потврда на великоалбанската 
кауза за соединување на Косово со Алба-
нија, вклучувајќи го во иднина и северо-
западниот дел од Република Македонија 
кој, да потсетиме, е населен повеќе со ал-

банска популација.
Лидерот на партијата Нови демократски 

сили, Хисни Шаќири, инаку докажан борец 
за човекови права во Македонија, но и по-
широко, до Собранието на Република Ма-
кедонија поднесе Декларација за поддр жу-
вање на независноста на Косово, исто вре-
мено барајќи од сите политички партии да й 
се придружат на оваа Декларација. Овој свој 
став тој го образложува со фактот дека не-
зависно Косово ќе отворело нови хори зон-
ти за толеранција и разбирање меѓу на ро-
дите на Балканот! 

Шаќири, како што вели, силно ја под др-
жува волјата на народот на Косово за са-
мостојна, демократска и независна држава, 
која во соработка со останатите народи на 
Балканот ќе создадела одржлив мир во це-
лиот регион. Засега од страна на поли тич-
ките субјекти застапени во Собранието, не-
ма иницијатива да биде поддржана оваа 
"брилијантна" идеја на Шаќири, односно на 
борецот за човекови права, кој во даден мо-
мент заминува во планина, за оттаму да ги 
решава проблемите на Албанците.     

"СРЕД  
Од оваа гледна точка со-

сема е јасно како сите земји 
засегнати од Косово, ќе тре-
ба да реагираат во иднина, 
но македонскиот државен 
врв, поточно премиерот Бу ч-
ковски, иако на средбата со 

новинарите во Вашингтон, 
сра межливо соопшти дека 
прифаќа условна независ-
ност за Косово, сепак не даде 
детаљни информации за тоа 
какво ќе биде нашето учес-
тво во преговорите за Ко со-

ШАЌИРИ ГЛЕДА НОВИ ХОРИЗОНТИ НА КОСОВО!



13  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 592 / 4.11.2005

    РЕШАВА КОСОВСКИОТ ЈАЗОЛ!?

 ЌЕ ГО

во, и до каде е демар ка цијата 
со границата, која за нас е од 
особено значење. Паѓаат ли 
во вода инсисти рањата за де-
маркација на границата, пред 
официјал ниот старт на пре-
говорите?

Доколку е така, што Ма ке-
донија би добила за воз врат?   

СО "РАМКОВЕН" ДО 
УСЛОВНА 

НЕЗАВИСНОСТ!
 
Овие прашања и натаму 

остануваат отворени, бидеј-
ќи македонскиот државен 
врв во моментов, како и го-
дините пред тоа, нема јасен 
став за тоа што со Косово! 
Речиси секојдневно ги мену-
ва ставовите врз основа на 
она што од меѓународната 

та атмосфера во која поч ну-
ваат преговорите, од носно 
можната радикализа ција на 
ставовите на двете страни, 
што лебди во воздух, се раз-
бира доколку не се најде со-
одветно решение. Токму за-
тоа, како модус меѓу двата 
става меѓународната заедни-
ца го турка решението ус лов-
на независност на Ко сово. 

Според наши информа-
ции, кои успеавме директно 
и ексклузивно да ги добиеме 
од лица кои непосредно ќе 
бидат вклучени во косов ски-
от преговарачки тим, претсе-
дателот на Косово, Ругова, и 
неговите најблиски сора бот-
ници единствената отстапка, 
која во преговорите би мо-
желе да ја направат, е токму 
онаа на која инсистира меѓу-
народната заедница. Однос-
но доколку не се успее во 
текот на преговорите да се 
добие целосна независност, 
за почеток Косово да добие 
условна независност. Тоа под-
разбира да се изготви нов 

носно по урнекот на Маке-
донија да биде донесен за-
кон за децентрализација, со 
кој комплетно ќе се заокружи 
албанската власт во оваа По-
краина. Сè ова, според ал-
банскиот преговарачки тим, 
ќе биде спакувано во пакет 
наречен условна независ-
ност на Косово, или како што 
наведуваат нашите извори  
блиски до албанските прего-
варачи, пакет решение - ус-
ловна независност до степен 
на автономија, но не и авто-
номија. Со овој нов договор 
кој ќе биде варијанта на ох-
ридскиот Рамковен договор 
практично треба да се укине 
Договорот од Прешево, кој 
никогаш и не почна вистин-
ски да функционира. 

Она што засега останува 
недоречено, односно отво-
рено како прашање е дали 
во новиот договор ќе биде 
наметнат принципот на Ба-
дентер, како што се случи и 
кај нас. За тоа, велат нашите 
извори од Косово, ќе се раз-
говара во текот на прего во-
рите, односно ќе зависи од 
барањата на другата страна, 

мула, како што дознаваме, ќе 
се случи во текот на пре го-
ворите. Но, според некои се-
гашни планови, кои всушност 
се во нацрт-програма за пре-
говори на Белград, се пре-
двидува Косово да ги добие 
законодавната и извршната 
власт, додека надворешната 
политика и контролата на 
границите да остане во над-
лежност на Србија, од носно 
Покраината и натаму да функ-
ционира во рамките на др-
жавната заедница Србија и 
Црна Гора.

Овој предлог на Србија 
повеќе од извесно е дека од 
страна на косовските поли-
тички авторитети нема да 
биде прифатен, бидејќи тие 
не прифаќаат Косово да биде 
во границите на Србија. Со-
сема свесни за тоа српските 
политичари во рамките на 
преговорите, како што сооп-
штуваат нашите извори, не е 
исклучено да одат и на нај-
ригорозната варијанта, од-
носно поделба на Косово. 
Тоа значи дека Србија, до-
колку увиди дека меѓуна род-
ната заедница тежнее кон 

договор, кој ќе биде нап ра-
вен по урнекот на ох рид-
скиот Рамковен договор, во 
кој точно ќе бидат наве дени 
ингеренциите на зако но дав-
ната, судската, цен тралната и 
локалната власт, но исто та-
ка, како што е на пишано и во 
нашиот Рам ковен договор, 
со посебни точки во дого-
ворот да бидат забележани и 
правата на малцинствата, во 
случајов на српската за едни-
ца. Овој до говор практично, 
како што наведуваат нашите 
извори, всушност треба да 
биде ос новата, односно га-
рантот за донесувањето на 
идната це лосна независност 
на Ко сово. 

Според првичните најави, 
овој договор треба да важи 
пет до седум години, а до то-
гаш се предвидува ком плет-
но да се изградат инсти ту-
циите на системот, кои де 
факто треба да профункцио-
нираат независно, односно 
без никакво влијание од Бел-
град. Паралелно со тоа, се 
предвидува во договорот да 
биде потенцирана децен-
трали зацијата на власта, од-

во случајов српската заед-
ница на Косово.        

СРБИЈА МОЖЕ ДА СЕ 
ЗАКАНИ СО ПОДЕЛБА 

НА ПОКРАИНАТА!?

Втората страна, односно 
Србија, сè уште не ја сооп ш-
тува својата агенда за пре-
говорите за идниот статус на 
Косово. Она што досега се 
знае е дека ќе стартува со 
формулата помалку од неза-
висност, а повеќе од авто-
номија. Сепак, целосното об-
разложување на оваа фор-

заедница ќе й биде нало же-
но како најдобро реше ние. 
За разлика од нас, кои по 
дифолт треба да бидеме нај-
загрижени од исходот на ре-
шавањето на косовското пра-
шање, се разбира како први 
соседи, двете страни вклу-
чени во преговорите имаат 
јасна цел. Едната, Ко сово и 
натаму да остане во рамките 
на Србија, додека другата стра-
на, оваа неко гашна срп ска 
По краина, а де нешен про те-
кторат, конечно да ја добие 
својата неза вис ност.

Почнувањето на прегово-
рите неофицијално се за ка-
жува за неделава. Стартната 
агенда на двата преговарачки 
тима е јасна. Србија и натаму 
ќе ја застапува формулата 
повеќе од автономија, а по-
малку од независност, до де-
ка Косово до крај има на ме-
ра да ја турка својата не за-
висност. Сепак, на сите вк лу-
чени во овој проблем им е 
јасно дека овие два ди ја мет-
рално различни става мора 
да се најдат некаде на сре-
дина. Тоа е повеќе од тешко, 
поради исклучително лоша-

независност на Косово, може 
да се закани со отцепување 
на северниот дел на По кра-
ината, и барање истиот да се 
припои кон Србија!

Тоа би им дало голем по-
вод на српските национа лис-
ти, чиј број воопшто не е мал, 
да побараат "враќање" на те-
риториите кои сè уште ги 
сметаат за свои. Пара лел но 
со тоа би се случила и ра-
дикализација на албанските 
екстремисти и терористи, 
кои и сега се доволно во ору-
жени и подготвени за воена 
одбрана на Косово. Затоа не 

АЛБАНСКИТЕ ЛИДЕРИ ЦВРСТО ЗАД НЕЗАВИСНОСТ НА КОСОВОАЛБАНСКИТЕ ЛИДЕРИ ЦВРСТО ЗАД НЕЗАВИСНОСТ НА КОСОВО

И" КОСОВО!? 
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ЕКСКЛУЗИВНО
ЕКСКЛУЗИВНО

МАКЕДОНСКИОТ ДОГОВОР ЌЕ ГО РЕШАВА КОСОВСКИОТ ЈАЗОЛ!?

случајно од Кабинетот на ко-
совскиот премиер, Бајрам Ко-
суми, истакнуваат дека со при-
казната за Косово во рамките 
на Србија, српскиот премиер 
Воислав Коштуница се оби-
дува да предизвика нова вој-
на на Балканот!   

Ваквиот начин на раз мо-
тување на косовското кл оп-
че, односно со евентуална 
поделба на Косово, може да 
донесе безброј нови про бле-
ми за целиот регион, а со тоа 
и редефинирање на Бал ка-
нот, односно нова војна. Ток-
му затоа меѓународната за-

да ја исклучува и оваа мож-
ност. Тие сметаат дека до 
компромис е тешко да се 
дојде, особено ако се знае 
дека и двете страни се со-
сема со различни ставови, 
но истовремено напомнуваат 
дека токму поделбата може 
да биде клучот за решението, 
бидејќи на тој начин на Ср би-
ја ќе й се компензира за сè 

она што ќе го изгуби, од нос-
но добар дел од Косово.

Сепак, поголем е бројот 
на оние политичари и земји, 
кои претендираат Косово во 
иднина да ја добие својата 
независност. Почнувајќи од 
албанскиот претседател Ал-
фред Мојсиу, според кој со 
независност ќе се затворат 
проблемите од минатото, па 
сè до речиси сите останати 
европски лидери кои ре ше-
нието за проблемот го гле-
даат во условна независност 
за Покраината, како што е, на 
пример, архитектот на Деј-
тонскиот мировен договор, 
Ричард Холбрук, кој смета де-
ка и Косово и Црна Гора тре-
ба да добијат целосна неза-
висност. 

АХТИСАРИ ЌЕ ГО "ГАСНЕ АХТИСАРИ ЌЕ ГО "ГАСНЕ 
ПОЖАРОТ" ВО КОСОВОПОЖАРОТ" ВО КОСОВО

ПРЕГОВАРАЧКО-ТИМСКИ МАКИ! 

Во очи на стартот на преговорите за финалниот статус 
на Косово, двете страни се соочуваат со проблеми при 
конституирањето на преговарачките тимови. Иако е ут-
врдено дека косовскиот тим ќе го предводи претседателот 
Ибрахим Ругова, заедно со претседателот на Собранието, 
Неџат Даци, премиерот Косуми и Ветон Сурои, сепак сè 
уште не е утврдено дали во тимот ќе се најде и претставник 
на партијата на Хашим Тачи. Како што соопштуваат нашите 
извори, присуството на Тачи е неизвесно, пред сè, поради 
разликите кои тој ги има со претседателот Ругова. Имено, 
според наши извори, партијата на Тачи, вклучително и тој, 
се залагаат цврсто да се опстои на ставот за независност 
на Косово, додека Ругова и неговите истомисленици не ја 
исклучуваат можноста да се попушти и да се преговара и 
за условна независност. 

Покрај овој проблем двете струи во косовскиот прего-
варачки тим се соочуваат и со дилемата кога е најдобриот 
момент, косовскиот Парламент да донесе Резолуција за 
независност на Косово. Дали тоа да се случи пред почну-
вањето на преговорите или, пак, по нивното завршување. 
Доколку се донесе Резолуцијата пред започнувањето, по-
стои одреден страв кај косоварите дека меѓународната 
заедница ќе ги намали симпатиите кон нив на сметка на 
Србите. Од друга страна, пак, постои и стравот дека по за-
вршувањето на преговорите Резолуцијата може да биде 
ве ќе беспредметна, бидејќи за Косово ќе биде донесено 
решение.    

Во Србија, пак, главниот проблем кој сè уште не е решен, 
е кој да ги предводи преговорите. Дали тоа да биде пре-
миерот Воислав Коштуница или, пак, претседателот на др-
жавата Борис Тадиќ. Главниот проблем лежи во фактот 
што еден од тие двајца треба наскоро да го стави потпи сот 
на документот со кој Косово ќе се одвои од Србија! 

За разлика од премиерот Коштуница, претседателот на 
Србија, Борис Тадиќ, не излегува со оптимистички изјави. 
Напротив, тој порачува дека Србите треба да се подготват 
и за најлошото бидејќи, како што потенцира, на Србија мо-
же да й се наметне решение за статусот на Косово. Според 
него, преговорите ќе бидат мошне тешки, поради нас лед-
ството кое на Србија й го оставил Слободан Милошевиќ.

ДРНОВШЕК СЕ НУДИ ЗА МЕДИЈАТОР!?

Контакт групата за Косово во текот на неделава ќе ги 
разгледа модалитетите за разговорите за статусот на Ко-
сово. Овој состанок во Вашингтон, всушност е про дол же-
ние на состанокот кој во октомври се одржа во Рим, на кој 
беше изготвен предлог-документ со десет главни принци-
пи, врз основа на кои ќе се базира стратегијата на меѓу-
народната заедница за решавање на статусот на Косово. 

Во рамките на решавањето на статусот на Косово, сè уш-
те не се напушта  идејата Словенија, како добар познавач 
на регионот, да биде медијатор меѓу двете страни. Токму 
затоа словенечкиот претседател Јанез Дрновшек изложи 
план за решавање на статусот на Косово, кој содржи шест 
точки. 

Како еден од важните моменти се спомнува заштитата и 
положбата на српското малцинство на Косово, на кое 
всушност треба да му се обезбеди безбедност и степен на 
автономија. Според Дрновшек, клучот на решавањето на 
проблемот е положбата на српското малцинство, и де фи-
нирањето на екстериторијалниот статус на нивните нај го-
леми споменици. 

Овие забелешки Дрновшек ги испратил до претсе-
дателите на државите од Контакт групата, до Патријархот 
на Српската православна црква, високиот претставник за 
безбедносна и надворешна политика, Хавиер Солана, на 
генералниот секретар на Обединетите нации, Кофи Анан, 
но и до специјалниот пратеник на ООН во преговорите за 
идниот статус на Косово, Марти Ахтисари. 

Инаку, Ахтисари е поранешен фински претседател , ди-
пломат со искуство, особено во решавањето конфликти и 
кризи. За него се вели дека има одлични преговарачки 
вештини, докажано лидерство и големо познавање на Бал-
канот. Пред да дојде на оваа функција Ахтисари ги водеше 
операциите на ООН, за надгледување на стекнување на 
независноста на Намибија и Источен Тимор.                     

Во оваа ситуација само Ре-
публика Македонија е без 
комплетно изграден став, се 
разбира, ако се изземе сра-
межливото прифаќање на ус-
ловната независност за Ко-
сово од страна на премиерот 
Бучковски. Но, тоа и не е така 
лошо доколку Македонија 
знае да ја одигра онаа игра, 
која за нас е од особено зна-
чење, односно да успее да ја 
добие демаркацијата на гра-
ницата со Косово, пред от-
поч нувањето на прегово ри-
те, што засега е помалку од 
веројатно. Во спротивно ќе 
се соочиме со наметнати ре-
шенија, кои во ната мош ниот 
тек не ќе можеме да ги из ме-
ниме.  

едница, уште на самиот старт 
на преговорите, јасно и не-
двосмислено соопштува де-
ка до поделба на Косово не 
смее да дојде, бидејќи зн ае 
дека со тоа би се отвориле 
рак-раните и на другите бал-
кански држави, иако не е мал 
бројот на оние политичари 
од САД, кои сметаат дека ме-
ѓународната заедница не см ее 


