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Пишува: Магдалена АНДОНОВСКА 

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

МАКЕДОНИЈА БЕЗ ГРАНИЦА ГИ ДО   

БУЧКО ГО В  
Бучко го виде Буш и од 

Вашингтон се врати во 
Скопје со заклучокот 

дека најважно е тоа што тој 
беше кај Буш, а не што Аме-
рика му препорача, или не 
дај Боже, што ние побаравме 
од "големиот брат". По из ја-
вите кои Бучковски й ги пре-
зентираше на јавноста, како 
дел од расказот "Како го ви-
дов Буш", можеме да за клу-
чиме дека Република Маке-
донија од САД нема да добие 
ништо особено. Не затоа што 
Америка не й е наклонета на 
Македонија, туку затоа што 
нашиот државен врв не знае 
што требаше да побара!  

Заминувањето на Буч ков-
ски во САД, факт е дека е по-
сета од голема важност за ед-
на земја, како што е нашата, и 
особено во овој период кога 
почнуваат преговорите за 
идниот статус на Косово. Ов-
аа посета на македонскиот 
премиер, која несомнено бе-
ше третирана од страна на 
американската државна ад-
министрација како важна, 
сепак и покрај напорите на 
Бучковски да го пренасочи 
вниманието на јавноста, и да 
каже дека реформите во Ма-
кедонија биле централна те-
ма на разговорите, ком пл ет-
но е јасно дека Косово го 
зазеде централното место. 
Во оваа македонско-албан-
ско-српска приказна, маке-
донскиот државен врв нема 
расказ, а уште помалку знае 

Бучковски по средбата со Буш, одлучи Маке-
донија не само да не биде активен играч, 
туку нем набљудувач за случувањата, кои 
допрва ќе следуваат. Тој очигледно занесен 
од фактот што е прв политичар од Репуб-
лика Македонија, кој е примен на толку 
високо ниво во САД, заборави и зошто за-
мина во Вашингтон, или подобро зошто 
токму во овој момент Буш се сретнува со 
премиерот на една толку мала земја, како 
Македонија. 

како да побара место за себе 
во неа. Пред сè, поради фак-
тот што местата за главните 
ликови во приказната се ве-
ќе зафатени, а улогата дури и 
за епизодист не знаеме да ја 
разиграме. 

Приказната тече, а Репуб-
лика Македонија, односно 
Бучковски ја прокоцка и по-
следната шанса да се на мет-
не како сериозен играч во 
развивањето на играта. Име-
но, тој ја пропушти един стве-
ната добра шанса од нај вли-
јателниот човек на плане-
тава, Џорџ Буш, да побара 
место за Македонија, во ре-
шавањето на косовското, од-
носно балканското прашање. 
И не само тоа, туку заборави 
да го побара она што нај еле-
ментарно ни припаѓа и е нај-
важно во моментов - гара н-
ции за границите на соп стве-
ната држава, која по отво-
рањето на Косово несомнено 
се доведува во прашање. 
Наместо тоа, Бучковски по 
оваа средба со Буш, одлучи 
Македонија не само да не 
биде активен играч, туку нем 
набљудувач за случувањата, 
што допрва ќе следуваат. Тој 
очигледно занесен од фактот 
што е прв политичар од Ре-
публика Македонија, кој е 
при мен на толку високо ни-
во во САД, заборави и зошто 
замина во Вашингтон, или 
подобро зошто токму во овој 
момент Буш се сретнува со 
премиерот на една толку ма-

ла земја како Македонија. 
Но, за чудо таа мала земја, 
која има милион проблеми, 
почнувајќи од економски па 
сè до политички, се наоѓа во 
срцето на Балканот, и што е 
уште позначајно му е прв 
сосед на Косово. И по сите 
овие податоци, што би рекол 
Бучковски навистина е "не-
пристојно" да се бараат га-
ранции за нашиот тери то ри-
јален интегритет? Најважно е 
што македонскиот премиер 
го виде Буш!

"Никој од Белата куќа не 
побара Република Македо-
нија да биде првата земја од 
регионот, која ќе ја признае 

евентуалната независност 
на Косово. Ние ќе ја следиме 
политиката на меѓународната 
заедница. Единствено нешто 
што САД го побараа од нас е 
Македонија да го понуди 
своето искуство во граде ње-
то на мултиетничко општес-
тво", изјави Бучковски по вра-
ќањето од Вашингтон, при 
тоа ненавлегувајќи подла-

АМА Н 

ТАДИЌ - ДЕМОКРАТ, КОШТУНИЦА - УМЕРЕН НАЦИОНАЛИСТ!?

ЌЕ МУ ПОМОГНЕ ЛИ БУЧКОВСКИ НА МАРОВИЌ?
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   ЧЕКА ПРЕГОВОРИТЕ ЗА КОСОВО!

ИДЕ БУШ, 

боко во коментарите за тоа 
зошто двајцата први луѓе во 
Република Македонија, тој ка-
ко премиер, и Црвенковски 
како претседател, имаат раз-
личен став за решавањето на 
Косово. 

"Нема разлики околу ста-
вот на државата, има во стра-
тегијата. Претседателот од-
бра да биде повоздржан, а 
Владата одбра да биде по-
активна, што сметам дека во 
овој момент носи сериозни 
поени плус за нашата др жа-
ва", нагласи Бучковски.

Играта на лош и добар по-
лицаец, очигледно значи он аа 
народната "И волкот сит и 
овците на број", односно од 

преговори и компромис, кој 
на народот на Косово и на 
неговите соседи ќе им обез-
беди стабилна демократска 
иднина. Оваа констатација 
на Стејт департментот сле-
дуваше веднаш по одржу ва-
њето на состанокот на Кон-
такт групата за Косово, на кој 
присуствуваа претставници 
на Германија, Франција, Ве ли-
ка Британија, Италија, САД, 
како и специјалниот пра те-
ник на Кофи Анан, Марти Ах-
тисари. На состанокот, спо-
ред наши неофицијални ин-
формации, не се донесени 
дефинитивни одлуки за тоа 
како ќе течат преговорите, 
ту ку само биле разменети ин-

формации и предлози, кои 
лица би можеле да бидат 
помошниците на главниот 
медијатор меѓу Косово и Ср-
бија, Ахтисари. Во оптек се 
повеќе имиња, но како за 
прв помошник на Ахтисари 
се спомнува австрискиот ди-
пломат Албер Роан, на кој 
осо бено инсистирал Ахти са-
ри, додека Европската унија 
се претпоставува дека ќе ја 
претставува Стефан Лене, кој 
инаку е советник за Балканот 
на високиот претставник за 
надворешна и безбедносна 
политика, Хавиер Солана. Во 
својство на претставник на 
НАТО, во тимот на прегова-
рачи на меѓународната за-
едница за Косово се очекува 
да биде назначен амери кан-
скиот дипломат, инаку нам 
добро познатиот Џејмс Пер-
дју, кој во Македонија го има-
ше главниот збор при до не-
сувањето на охридскиот Рам-
ковен договор. Неговото на-
значување се толкува и како 
поддршка на американската 
политика на Балканот би деј-
ќи, според некои неофи ци-
јални информации, САД ст-

равуваат дека Вашингтон по-
крај Ахтисари нема да го има 
главниот збор во прегово-
рите. Токму затоа е потребен 
Пердју, кој во преговорите се 
вклучува и од друга при чина. 
Имено, тој заедно со Франсоа 
Леотар ја имаше гл ав ната уло-
га при донесу ва ње то на ох-
рид скиот Рам ко вен договор. 
Од таму со сема се совпаѓаат 
ексклу зив ните информации 
кои "Ма кедон ско сонце" ги 
објави пред ед на седмица, 
дека ко совското прашање 
најверо јатно ќе се решава 
според веќе добро утврдени 
рамки, во Маке до нија поз на-
ти како охридски Рамковен 
до говор! 

Но, додека дојде на дне-
вен ред охридскиот Рам ко-
вен договор, во меѓувреме, 
Контакт групата за Косово во 
јавноста излезе со три од 
десетте водечки принципи, 
врз основа на кои ќе се од-
редува идниот статус на Ко-
сово. Сепак "Македонско сон-
це" ја има можноста ексклу-
зивно да ги објави сите десет 
принципи:

1. Косовскиот статус 
тр е ба во потполност да биде 
компатибилен со меѓуна род-
ните стандарди за човекови 
права, демократија, и зако-
ните што ќе придонесат за 
безбедност во регионот.

2. Косовскиот статус 
треба да биде во согласност 
со европските вредности и 
стандарди, и треба да при-
донесе постигнување на ев-
ропска перспектива за Ко-
сово, и тоа низ стабилизација, 
придружување и интеграција 
во Европската унија.

3. Решението за ста ту-
сот на Косово треба да обез-
беди одржлива мултиетнич-
ност на Косово, а процесот 
треба да осигура механизми 
и гаранција за примена на 
човековите права, правата 
на малцинствата, бегалците 
и раселените лица.

4. Постигнатото ре ше-
ние треба да им овозможи на 
сите заедници на Косово да 
имаат свои претставници во 
Владата на сите нивоа. По-
стојните структури на само-
управување треба да го олес-
нат соживотот на сите раз лич-
ни заедници, и да им ово з мо-
жат низ процесот на де цен-
трализација потполн прис-
тап во јавните служби.

5. Решението треба да 

една страна да му се угоди на 
Косово, а од друга да не се 
разлути Белград, кој е ст ра-
тешки партнер на оваа поли-
тичка групација. Тоа и не е та-
ка лошо доколку знаеме ди-
пломатски да играме. Но?

ПЕРДЈУ ПО "ТЕРКОТ" 
НА МАКЕДОНИЈА ЌЕ ГО 

РЕШАВА КОСОВО!?

Членките на Контакт гру-
пата за Косово ја потврдија 
својата подготвеност да по-
могнат во преговорите за 
статусот на Косово, во кои 
централна улога ќе има спе-
цијалниот пратеник на Обе-
ди нетите нации, Марти Ах-
тисари. Како што соопштува 
Стејт департментот, нивната 
главна улога во преговорите 
ќе биде двете страни да по-
стигнат договор, по пат на 

ШТО НÈ МАЧИ!
Е МУ КАЖА 

ПЕРДЈУ ПОВТОРНО ВО АКЦИЈА!
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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

МАКЕДОНИЈА БЕЗ ГРАНИЦА ГИ ДОЧЕКА ПРЕГОВОРИТЕ ЗА КОСОВО!

вклучува специјални гара н-
ции за заштита на културните 
и верските објекти.

6. Со одредувањето на 
статусот на Косово треба да 
се зацврсти регионалната без -
бедност, и да се осигура дека 
Косово нема да се врати на 
ситуацијата пред 1999 го-
дина. Било која еднострана 
одлука, или резултат со упо-
треба на сила ќе се смета за 
неприфатлив. Нема да има 
вна трешни промени на Ко-
сово, што значи дека нема да 
има поделба на Косово или, 
пак, спојување со некоја дру-
га држава или, пак, некој дел 
од некоја друга држава.

7. Треба да се осигура 
безбедност на Косово, и ис-
товремено да се гарантира 
дека нема да има војна или, 
пак, безбедносна закана за 
соседите.

8. Одредувањето на 
ко совскиот статус ќе ги уна-
преди механизмите на вла-
деењето на правото, борбата 
против организираниот кри-
минал и одржувањето на мул-
тиетничкиот карактер на по-
лицијата и правосуд ство то.

9. Одредувањето на ко  -
совскиот статус ќе овоз мо жи 
Косово да се развие еко ном-
ски и политички.

10. На Косово и натаму 
за некое време ќе биде по-
требно меѓународно при сус-
тво. И воено и цивилно. 

Голем дел од овие десет 
приципи случајно или, пак, 
не по многу нешта личат на 
делови од охридскиот Рам-
ковен договор. Се разбира, 
со измени кои се однесуваат 
исклучително на Косово.

СРБИЈА СЕ КОЛНЕ ВО 
РЕЗОЛУЦИЈАТА 1244!

Средбата на премиерите 
на Албанија, Македонија и 
Цр на Гора, со косовскиот 
пре  миер Косуми, која тре-
баше да се одржи во текот на 
викендот се откажа. Причина 
за тоа, како што соопштуваат 
косовските медиуми, е отка-
жувањето на македонскиот 
премиер Владо Бучковски. 
Од кабинетот на Бучковски, 
пак, потенцираат дека таа не 
е откажана, туку само е од-
ложена за некој нареден пе-
риод. Оваа средба, со која 
косовските политички авто-
ритети имаа намера да го ма р-

гинализираат Белград, ос та-
наа неуспешни. Нивна иде ја 
беше сите лидери од реги-
онот да се соберат на едно 
место и да разговараат за Ко-
сово, но без српските поли-
тичари. Токму тоа, како што 
дознаваме, ја налутило ме-
ѓународната заедница, која 
во самиот старт сака да ги 
спречи евентуалните недо-

Имено, српскиот премиер 
Воислав Коштуница претен-
дира основата за разгово ри-
те за Косово да биде почи-
тување на основните прин-
ципи на меѓународната за-
едница кои, пред сè, се од-
несуваат на зачувувањето на 
територијалниот сувере ни тет 
и интегритет на земјата. 

Според наши неофи цијал-

авторите на договорот кој 
придонесе за прекинување 
на огнот на Косово во 1999 
го дина, но и за донесувањето 
на познатата Резолуција 1244 
од Советот за безбедност при 
Обединетите нации. До колку 
се тргнува од тој факт, велат 
нашите извори, би тре бало 
да се донесе за Косово суш-
тинска автономија, но во 
рамките на Србија, бидејќи 
токму во оваа Резолуција се 
содржи тоа, односно се со-
држи политичкото решение 
за идниот статус на Косово. 
Според наши извори, срп-
ската страна се надева дека 
Ахтисари ќе го почитува ток-
му она што го запишал во 
Резолуцијата и нема да от-
стапува од тоа. 

Сепак, како што до зна ва-
ме, српската страна не е це-
лосно сигурна во она што 
очекува да го добие од Ко-
сово, и токму затоа на по-
мош, како и секогаш, го по-
викува својот стратешки 
парт нер - Русија. Србија од 
министерот за надворешни 
работи на оваа земја, Сергеј 
Лавров, очекува да ја пре-
зентира српската агенда за 
Косово пред Контакт групата, 
истовремено ставајќи по се-
бен белег на безбедносната 
состојба, која според повеќе 
безбедносни експерти од Ср-
бија, е нарушена, дури и во 
делот на Република Ма ке до-
нија.   

Инаку, што се однесува до 
преговарачкиот тим, кој ќе ја 
претставува српската страна, 
тој сè уште не е готов. Во него 
се очекува да се најдат екс-
перти од повеќе области, тр-
гнувајќи од оние кои ќе би-
дат задолжени исклучително 
за политичкиот дел, но и екс-
пер ти за финансии, и кул ту ра.

Според наши информа-
ции, исто така, не е познато 
кој ќе биде главниот пре го-
варач иако, како што дозна-
ваме, меѓународната заед ни-
ца инсистира тоа да биде 
претседателот на Србија, Бо-
рис Тадиќ, кој од страна на 
меѓународната заедница е 
оценет како умерен поли-
тичар и, пред сè, демократски 
ориентиран. За разлика од 
Коштуница, кој и покрај не-
говите демократски заложби, 
сепак во меѓународните кру-
гови се оценува како делу-
мен националист!         

разбирања на релација Бел-
град-Приштина, и токму за-
тоа им наложила на ма ке-
донскиот и на црногорскиот 
премиер, Бучковски и Ѓука-
новиќ, да не присуствуваат 
на оваа средба. Другата при-
чина за тоа, како што велат 
нашите извори, била корект-
носта на српскиот премиер 
Воислав Коштуница во пре-
срет на преговорите за Ко-
сово. 

А, дека Белград е свесен 
де ка треба и мора да забо-
рави на својата радикалност 
говорат и нашите неофици-
јални информации, кои по-
тен цираат дека и Коштуница и 
српскиот претседател Та диќ 
се подготвени на от стап-
ки, што секако во српската 
јав ност не се прима со го ле-
мо воодушевување. 

ни информации, српската 
платформа за преговорите 
за Косово, која премиерот 
Коштуница има намера на-
скоро да ја обелодени на спе-
цијална седница на Парла-
ментот, која неофицијално се 
очекува да се одржи в не де-
ла, ќе се движи во насока на 
добивање на суштинска ав-
тономија за Косово.

Српските политичари сè 
уште немаат целосна прет-
става како ќе се однесува по-
ранешниот фински претсе-
дател, а сегашен специјален 
пратеник на Обединетите 
нации, Марти Ахтисари, во 
текот на преговорите, но се-
пак истакнуваат дека старту-
ваат со добри желби. Тие се 
должат на фактот што токму 
Марти Ахтисари, кој е главен 
во преговорите, е еден од 

БУЧКОВСКИ ЗАБОРАВИ ДА ГО ПРАША РАМСВЕЛД ЗА ГРАНИЦАТА!?


