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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА 

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

РОВОВСКА БИТКА 
НА ПОЛИТИЧКОТО 

И ТЕРОРИСТИЧКОТО 

КРИЛО НА КОСОВО!? 

КОСОВСКИОТ ГАНДИ ЗАМИНА ОД ПОЛИТИЧКАТА СЦЕНА

Почина косовскиот пр-
етседател Ибрахим Ру-
гова. Шеесет и едно-

годишниот лидер на Демо-
кратскиот сојуз на Косово 
ми натата година се разболе 
од канцер на белите дро бо-
ви, а почина во неговата ре-
зиденција, во присуство на 
членовите на семејството. 
Веста за смртта на косов ски-
от претседател ја соопшти 
администраторот Сорен Је-
сен Петерсен, по итниот со-
станок одржан со релевант-
ните косовски лидери. Смрт-
та на личноста која од целата 
меѓународна заедница беше 
окарактеризирана како уме-

Она што во наредниот период се оче кува на Косово е 
отворена битка за функ ции. Иако има многу кандидати се-
пак, како што неофицијално дознаваме, битката ќе се бие 
меѓу лидерот на Де мократската партија, Хашим Тачи, по тоа 
претседателот на косовскиот Пар ламент, Неџат Даци, ли-
дерот на пар ти јата "Ора", односно медиумскиот ма гнат Ве-
тон Сурои, познатиот бизнисмен Фатмир Лимај, и се како 
ви  соки личности од партијата на Рамуш  Харадинај, зад кои 
би стоел лично тој . Оваа борба, која од самиот старт кажува 
дека воопшто нема да биде лес на, може комплетно да ја 
промени по ли тичката сцена на Косово.

рен политичар, за многумина 
е шок. Најнапред за Петер-
сен. Но, и не само за него, 
туку и за поголемиот дел од 
меѓународната заедница, ко-
ја иако знаеше дека Ругова е 
сериозно болен, сепак се на-
деваше дека неговото здра в-
је ќе издржи барем да ги поч-
не преговорите за ид ни от 
ста  тус на Покраината, кои 
тре  баа да стартуваат на по-
четокот на наредниот месец.

Смртта на Ругова де фини-
тивно доаѓа во незгоден мо-
мент. Во година кога ќе се 
решава статусот на оваа не-

ПОЧИНА УМЕРЕНИОТ КОСОВСКИ ПОЛИТИЧАРПОЧИНА УМЕРЕНИОТ КОСОВСКИ ПОЛИТИЧАР
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когашна српска Покраина. 
Всушност, кога треба да се 
одлучува за прашањето, кое 
последниве 20 години прет-
ставуваше опсесија за Ру го-
ва. Токму затоа многумина 
св етски лидери, кои веднаш 
реагираа по веста за смртта 
на косовскиот претседател, 
сметаат дека решавањето на 
косовското прашање далеку 
ќе беше поедноставно до-
колку тој беше жив.

Неговата умереност како 
политичар, но и прагма тич-
носта, која ја презентираше 
во текот на разговорите со 
останатите лидери, остави 
неверојатно добар впечаток 
кај меѓународната заедница. 
Тие прв пат кај еден од ко-
совските политичари најдоа 
личност, која не е обременета 
со преголема доза на нацио-
нализам, и со која ќе можат 
да седнат на маса, за разлика 
од Рамуш Харадинај или, пак, 
Хашим Тачи, кои речиси во 
сите преговори и разговори, 
пред дијалогот го ставаа ко-
кетирањето со екстремните 
терористички крила од Ко-
сово. Најдобар пример за 
тоа е неговата средба со то-
гашниот претседател на Ју-
гославија, Слободан Мило-
шевиќ, кога двајцата се оби-
доа да најдат решение, сè со 
цел да не се случи бом бар-
дирањето на Косово. По таа 
средба, големи беа шансите 
Ругова да го изгуби целиот 
кредибилитет кај својот на-
род, но напротив, Косоварите 
и натаму веруваа во него, де-
ка токму тој е личноста ко ја 
може на Косово да му донесе 
независност. 

Смртта на Ругова ги шо ки-
ра и Косоварите, кои за него 
велат дека е најважната лич-
ност во нивната понова ис-
торија. Токму затоа меѓуна-
родната заедница е во шок, 
но и во неизвесност од на-
тамошниот тек на случу вања-
та на Косово, особено сега 
кога треба да се одлучува за 
статусот на оваа Покраина. 
Кај нив се поставува пра ша-
њето дали на Косово, меѓу 
косовскиот лидершип, може 
да се најде личност која би 
можела да го замени Ругова? 

БОРБА ЗА ПРЕВЛАСТ И 
БИТКА ЗА ФУНКЦИИТЕ 

НА РУГОВА

Косово прогласи пет нае-
сет днев на жалост за смртта 
на својот претседател Иб ра-
хим Ругова. Неговата Алба ни-
ја три. Во текот на овие 15 де-
на на Ко сово, во кои нацијата, 
вклу чувајќи го и партискиот 
ли дершип, би требало да би-
дат во жалост, не се очекува 
да се случат некои турбу лен-
ции на политичката сцена. 
Но, веднаш потоа се очекува 
да почне битката за избор на 
претседател на државата, 
претседател на партијата, и 
претседател на тимот, кој тре-
ба да преговара за идниот 
статус на Косово. Односно за 
сите функции кои ги имаше 
Ругова, и со кои успешно се 
носеше сè до смртта. Но, сега 
откако почина, со што прак-
тично ги остави празни сите 
три фотелји, не е исклучено, 
и не е за чудење, ако јавно за 
овие места покажат апетити 
многумина политичари од 
Косово. Речиси сите три фо-
телји се престижни. Најна-
пред онаа на претседател на 
државата, која речиси за ед-
но оди и со функцијата прет-
седател на преговарачкиот 
тим на Косово, па сè до ли-
дер на партијата на која беше 
Ругова - Демократски сојуз 
на Косово која, да потсетиме, 
е партија со највисок рејтинг 
на Косово. 

Значи, она што во на ред-
ниот период може да се оче-
кува на Косово е отворена 
битка за овие функции. Иако 
има многу кандидати сепак, 
како што неофицијално до-
зна ваме, битката ќе се бие 
меѓу лидерот на Демо крат-
ската партија, Хашим Тачи, 
потоа претседателот на ко-
совскиот Парламент, Неџат 
Даци, лидерот на партијата 
"Ора", односно медиум скиот 
магнат Ветон Сурои, по   з на-
тиот бизнисмен Фат мир Ли-
мај, и секако високи лич нос-
ти од партијата на Ра муш 
Харадинај, зад кои би стоел 
лично тој. Оваа борба, која 
од самиот старт кажува дека 
воопшто нема да биде лесна, 
може комплетно да ја про-
мени политичката сцена на 

ОДЛОЖЕНИ ПРЕГОВОРИТЕ 
БЕЛГРАД-ПРИШТИНА

Првите директни преговори меѓу Белград и При ш-
тина за решавање на идниот статус на Косово ќе бидат 
одложени поради смртта на косовскиот претседател 
Ибрахим Ругова. Тоа го потврди портпаролот на спе-
цијалниот пратеник на Обединетите нации, Марти Ах-
тисари, Хуа Џијанг, која потенцираше дека разговорите 
на релација Белград-Приштина би можеле да почнат 
кон средината на февруари. 

Во меѓувреме треба да биде избран новиот шеф на 
косовската делегација. 

МЕЃУНАРОДНАТА ЗАЕДНИЦА ЗАГРИЖЕНА ЗА ПОКРАИНАТА 

ХАШИМ ТАЧИ - НОВИОТ ЛИДЕР НА КОСОВО
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Косово, но и да донесе чуд ни 
коалиции, сè со цел да се ос-
вои што е можно по веќе.

Се очекува да проработат 
многу фракции во партиите, 
но и да дојдат до израз луѓе 
од УЧК, кои веќе се дел од 
некои партии, а кои во жел-
бата да го освојат народот, 
или сопартијците, повторно 
би заиграле на национа лис-
тичката карта. Оваа вари јан-
та се чини погубна не са мо 
за Косово, туку и за се вкуп ни-
от регион, бидејќи на тој на-
чин би се отворила портата 
за нови немири, кои би мо-
желе да имаат фатални по сле-
дици за сите земји-со седи на 
Косово. 

ТАЧИ-НОВИОТ 
ПРЕГОВАРАЧ ЗА 

КОСОВО!?

Таткото на косовската на-
ција веќе не е жив. Бал кан-
скиот Ганди, како што го на-
рекуваа европските лидери, 
не остави достоен заменик. 
Токму тоа ќе биде и нај го ле-
миот проблем при почну ва-
њето на преговорите за ко-
неч ниот статус на Косово. До 
распишувањето на но ви те 
претседателски избори фун к-

цијата претседател на Ко со-
во ќе ја извршува прет се да-
телот на Парламентот, Неџат 
Даци, додека за водач на де-
легацијата на прего ворите 
ме   ѓу Белград и При штина, кои 
треба да се одр жат во Виена, 
според наши неофи ци јални 
информации, се спо м нува 
името на Хашим Тачи, кој ина-

ку е лидер на опо зи ционата 
Демократска пар ти ја на Ко-
сово. Тој е и по ра неш ниот 
по литички лидер на Ар мија-
та за ослободување на Косо-
во, кој сè уште важи за лич-
ност која зад себе има повеќе 
приврзаници, за раз лика од 
Неџат Даци кој, исто така, ти-
пува на оваа функ ција. 

Назначувањето на Хашим 
Тачи за шеф на прегова рач-
киот тим на косовската гру-
па, според меѓународната за-
едница, може да предиз вика 
значителни поме сту ва ња во 
размислувањата на Ко со ва-
рите, но и во пој дов ните точ-
ки за преговори на ре лација 
Србија-Косово. Пр ед сè, по-
ради фактот што Тачи е еден 
од оние лидери кои цврсто 
опстојуваат на ставот дека 
Косово мора да добие не за-
висност, и ништо по мал ку, за 
разлика од ос та натите, меѓу 
кои беше и Ругова, а кои 
сметаа дека за почеток би 
можеле да се за доволат со 
условна независ ност на оваа 
Покраина. Пар алелно со тоа 
би можело да дојде и до по-
местувања во спрове ду ва-
њето на процесот на децен-
трализацијата на Косово, ко-
ја заклучно со преговорите 
ќе почне да се турка, за што 
Тачи смета дека не смее да се 
дозволи фор мирање српски 
општини. Тоа во најмала ра-
ка може да предизвика и 
прекин на преговорите со 
Белград кој, пак, во последно 
време ис клучително игра на 
оваа кар та, сè со цел да го 
заштити своето население 
на Косово. 

Од друга страна, пак, ана-
литичарите не ја исклучуваат 
можноста Даци во последен 
момент да стане свесен за 
фактот дека е немоќен пред 
Тачи, и да му понуди сора-
ботка, од што се плаши ме ѓу-
народната заедница, по што 
шансите за деста били зација 
би биле значително зголе-
мени. Од тоа всушност нај-
многу и се плаши офи цијален 
Белград, бидејќи не само 
што би се нарушил пре го ва-
рачкиот процес, туку ис тиот 
би отишол во ќорсокак, од 
што негативни последици би 
имала и Република Маке до-
нија. Од тоа се плаши и ма-
кедонскиот државен врв, кој 
во писмата со сочуство кои 
ги испратија, изразија надеж 
дека смртта на Ругова нема 
да доведе до дес та били за-
ција на регионот, туку дека 
во соработка со меѓу на род-
ната заедница ќе се про дол-
жи со процесот на зајак ну-
вање на стабилноста и без-
бедноста.   

МАКЕДОНСКИОТ ДРЖАВЕН ВРВ ВО СТРАВ ОД 
ДЕСТАБИЛИЗАЦИЈА!?

Претседателот на Република Македонија, Бранко Цр-
венковски, и премиерот Владо Бучковски, до косовската 
Влада испратија писма со сочуство за смртта на Ибра-
хим Ругова, со кои изразија надеж дека неговата смрт 
нема да предизвика дестабилизација на Косово, но и на 
регионот. 

"Се надевам дека ќе продолжи процесот на за јак-
нување на стабилноста и безбедноста, како и на демо-
кратскиот капацитет на институциите. Ова е од исклу-
чително значење за процесот на дефинирање на фи-
налниот статус на Косово", се вели во писмото на прет-
седателот Црвенковски. 

Премиерот Бучковски се надева дека заминувањето 
на косовскиот претседател Ибрахим Ругова нема да 
биде пречка за натамошните процеси, кои се одвиваат 
во регионот иако, како што рече, од политичката сцена 
заминал човек, кој со својата конструктивност дал го-
лем придонес за мирот и стабилноста во регионот.

ЦРВЕНКОВСКИ И БУЧКОВСКИ ВО СТРАВ ОД ДЕСТАБИЛИЗАЦИЈАТА НА РЕГИОНОТ 


