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Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

МАКЕДОНСКО-КОСОВСКАТА ГРАНИЦА ГИ СПРЕЧУВА НОВИТЕ 
БАЛКАНСКИ ПРЕКРОЈУВАЊА

К

ЧЕКУ ТРИУМФАЛНО ЌЕ ГО 
ПРЕГАЗИ БУЧКОВСКИ

осовскиот премиер 
Агим Чеку триумфално 
ќе дојде во работна 
посета на Скопје, но 

дилемата за решавање на 
проблемот со границата ос-
танува да биде камен на соп-
нување во односите на Маке-
донија со политичкиот врв 
во Приштина.

Непримерното и на мо-
менти арогантно однесување 
на генералот Чеку му ја за-
горчуваат политичката ка-
риера на Владо Бучковски, а 
кога станува збор за бранење 
на државните и на нацио-
налните интереси му одржа 
класична лекција по дип ло-
матија, која всушност покажа 
дека македонскиот премиер 

На 5 мај, кога треба да се одржи нивната 
средба во Скопје, нема да се изнајде Со ло-
мон ско решение. Нај веројатно двата пре-
миера куртоазно ќе се ракуваат, а авантурата 
ќе заврши исто онака како помпезно наја-
вуваниот воз меѓу Приш тина и Скопје.наивно наседна на играта 

која ја сковаа приштинските 
политичари. Според тоа, од-
носите меѓу Скопје и Приш-
тина не се релаксирачки, ка-
ко што сакаат некои да ги 
оценат, туку се напнати, би-
дејќи селаните од косовско 
Дебалде се заканија дека на-
водно ќе си ја вратат земјата 
со насилни средства. На тој 
начин покажаа дека поли ти-
чарите намерно ја вжеш ту-
ваат ситуацијата и продол-
жуваат да "ѕвецкаат" со оруж-
јето, затоа што тоа секогаш 
ќе биде алтернатива за не-
остварените амбиции повр-
зани со криминалот и со 
статусот на Косово. Во ме-
ѓувреме, контролата на дел 
од северната граница е не-
извесна, а инцидентите се 
секојдневни без при тоа да 
се почитува режимот за дви-
жење околу македонската 
граница.   

такнал Бучковски во раз го-
ворот со косовскиот колега.

Но, сепак колку и да е доб-
ра оваа вест, таа не може да 
ги скрие крајно спротив ста-
вените појдовни ставови 
околу демаркацијата на гра-
ницата. 

Приштина е вистински ѓа-
вол и не попушта, односно 
не еволуира во однос на пра-
шањето, додека македон ска-
та страна го губи здивот со 
тврдењето дека проблемот е 
решен со спогодбата меѓу 
Белград и Скопје. Затоа тен-
зијата се држи на точката на 
вриење и не постојат реални 
услови за нејзино снижу ва-
ње. По сè изгледа дека про-
блемот со демаркацијата на 

КОНСУЛТАЦИИ И 
ПРОПАГАНДА

Според информацијата 
пласирана од Кабинетот на 
претседателот на Владата на 
РМ, Владо Бучковски оства-
рил телефонски разговор со 
премиерот на Владата на 
Косово, Агим Чеку. При тоа 
било договорено да се ос т-
вари посетата на косовскиот 
премиер на Република Ма-
кедонија, со цел да се за цврс-
тат односите и да зајакне ме-
ѓусебната соработка и раз би-
рање.

Во разговорот, се на ве ду-
ва во информацијата, прет-
седателот на Владата на Ко-
сово, Агим Чеку, нагласил де-
ка во целост ќе го почитува 
територијалниот интегритет 
и суверенитет на Република 

Македонија, а го потврдил и 
принципот на непромен ли-
вост на границите во ре гио-
нот. 

"Покрај тоа Косово ја под-
држува интеграцијата на Ре-
публика Македонија во Ев-
ропската унија и во НАТО", 
оценил премиерот Чеку во 
телефонскиот разговор со 
Буч ковски. 

"Ако имаме добра волја 
од страна на косовските при-
времени власти, и од страна 
на косовскиот премиер, по-
сетата ќе биде продуктивна, 
а ние секогаш сме ги от во-
рале портите за доброна-
мерните гости. Република 
Македонија останува на по-
зициите дека демаркацијата 
е техничко прашање и ќе се 
реши при решавањето на фи-
налниот статус на Косово", ис-

границата и натаму ќе остане 
да виси во воздух, иако под 
притисок на меѓународниот 
фактор Чеку ретерираше во 
однос на претходно иска жа-
ниот став. Сепак, тој нема лес-
но да се откаже од офици-
јалниот став - прво независ-
ност на Косово, а дури потоа 
да следуваат разговори во 
врска со нерешената демар-
кација на границата. 

Во меѓувреме македон-
ските албански политички 
фак тори се во трка за соби ра-
ње политички поени. Имено, 
разговорите во Приштина 
имаа консултативно-пропа-
ганден карактер, од кои не-
ма позитивен напредок за 
Република Македонија. Ина-
ку, што се однесува до пра-
шањето за демаркација на 
македонско-косовската гра-
ница, албанските лидери, Ар-
бен Џафери и Али Ахмети, ги 
променија своите места. Се-
га Ахмети е за техничко раз-
граничување на меѓата, до-
дека Џафери му ја украде 
идејата за решавање на спо-
рот по добивањето неза вис-
ност на Косово. Според ова, 
албанските лидери во Маке-
донија не го ценат државниот 
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интерес, туку се солидари-
зираат со Албанците од Ко-
сово, кои во последно врме 
ги викаат напомош за да си 
го измијат дворот од вал ка-
ниците поврзани со состој-
бата со човековите права и 
слободи на Косово и Ме то-
хија. Затоа Агим Чеку може 
да парадира пред Камениот 
мост во Скопје, а неговиот 
колега-домаќин Владо Буч-
ковски ќе се обидува да го 
фати јадецот, кој во овој мо-
мент им го нуди меѓуна род-
ната заедница. Улогата на 
Агим Чеку во преговорите за 
разграни чување на држав-
ната линија е во директна за-
висност од состојбата со и 
околу пре го ворите меѓу Бел-
град и Пр иштина. Во целиот 
случај нај многу ќе профи ти-
раат ко совските политичари, 
кои не отстапуваат од пра-
шањето за добивање неза-
висна др жава. Тврдиот став 
на Приш тина ги условува и 
Скопје и Белград, само што 
двата политички центра има-
ат раз лична улога во бал-
канската завршница. Србите 
не можат да се помират со 
тоа што Косово е загубено, а 
поли тичката номенклатура 
во Ма кедонија се надева де-
ка овој процес нема нега тив-
но да се одрази врз земјава, 
бидејќи соодносот на силите 
на те ренот е 2:1 за Албанците 
во регионот. Имено, Тетово и 
Липково се на отворена ли-
нија со Приштина, а секој по-
тег се одразува и врз маке-
донската политичка сцена. 
Во пресрет на парламен тар-
ните избори во земјава пра-
шањето на демаркацијата на 
границата кон Косово е тема 
на која албанските политички 
партии во Македонија, се 
обидуваат да профитираат. 
Десеттина дена пред сред-
бата меѓу Агим Чеку и Владо 
Буч ковски во Скопје, на ра-
порт во Приштина беа и Џа-
фери и Ахмети.

"Јас и мојата партија сме-

таме дека ова е техничко пра-
шање кое ќе се реши по пат 
на меѓусебни разговори и не 
претставува сериозен про-
блем за развој на меѓусеб-
ните односи", изјави Али Ах-
мети, лидерот на ДУИ по раз-
говорите со политичкиот 
врв во Приштина. 

Изјавата на Али Ахмети е 
во спротивност со неговите 
поранешни ставови. Тој не го 
признаваше договорот меѓу 
Белград и Скопје, кој беше 
пот пишан во 2001 година, не-
колку месеци пред почну ва-
њето на воениот конфликт 
во Македонија. 

За разлика од него, Арбен 
Џафери, лидерот на ДПА, чи-
ја партија беше на власт кога 
спорниот договор со Бел-
град се ратификуваше во ма-
кедонското Собрание, од 
При штина побара демарка-
цијата да почне тогаш кога ќе 
се изнајде конечно решение 
за статусот на Косово.

Во моментов меѓународ-
ната заедница добро знае 
дека секое актуелизирање 
или напумпување на ова пра-
шање ќе предизвика неса-
кани последици врз прего-
ворите за конечниот статус 
на Косово и на односите на 
релација Скопје-Приштина.

Затоа по острите зборови 
и препукувања меѓу првите 
луѓе на владите во Маке до-
нија и на Косово, премиерите 
Чеку и Бучковски, ја смирија 
тензијата. Но, на 5 мај, кога 
треба да се оствари нивната 
средба во Скопје, нема да се 
изнајде Соломонско реше-
ние. Најверојатно двата пре-
миера куртоазно ќе се ра-
куваат, а авантурата ќе за вр-
ши исто онака како помпезно 
најавуваниот воз меѓу Приш-
тина и Скопје. Средбата нема 
да понуди привремено ре-
шение за наводните про бле-
ми на селаните во Косово, 
кои веќе 7 години немаат 
при стап до имотите кои со 
договорот од 2001 година им 

останаа на македонска те-
риторија. Истовремено по-
стои мала веројатност Буч-
ковски да се откаже од де по-
нираниот Договор во ООН. 
Тој барем дава можност за 
рамноправен однос во пре-
говорите со границата, кој се-
га е на страна на Албанците, 
кои не ги почитуваат меѓу-
народно признатите норми 
и правила за меѓуграничен 
режим и движење околу гра-
ничната линија.

СРБИЈА СОНУВА

Белград не е во можност 
да ги диктира или пред ви-
дува настаните околу ста-
тусот на Косово, а со тоа и да 
се јави во улога на медијатор 
во решавање на проблемот 
со границата, кој за нив е за-
творен во 2001 година. Но, 
тој барем им дава мала шан-
са  дека некогаш српските 
гра ничари ќе се вратат на ма-
кедонско-косовската гра ни-
ца. Меѓутоа, тоа веќе е илу-
зија, затоа што Албанците од 
Косово нема да дозволат по-
јавување на српски гра ни-
чари кон Македонија, би деј-
ќи за нив тоа претставува 
враќање наназад или пораз 
кој не смеат да си го дозволат. 
Затоа Албанците на Косово 
се свесни што добиваат со 
независноста, освен нацио-
нална слобода таа им отвора 
можност за остварување на 
старите идеи, кои се повр-
зуваат со донесените зак лу-
чоци од Призренската лига. 
Поради тоа, изјавата на ше-
фот на српската дипломатија, 
Вук Драшковиќ, претставува 
издуван балон за белград-
ската и за српската јавност. 

Некогаш најпопуларниот 
српски политичар, кој во 
времето на режимот на Ми-
лошевиќ преживеа неколку 
атентати, Вук Драшковиќ, мо-
же само да сонува дека Ко-
сово ќе се врати во преграт-
ките на Белград.

За ова не е свесен само 
Драшковиќ туку и Кошту ни-
ца, кој сè повеќе е свртен кон 
внатрешните односи во Ср-
бија, која во врска со не пре-
давањето на командантот на 
војската на босанските Срби, 
Ратко Младиќ, осуден за вое-
ни злосторства и за геноцид, 
ја очекува реакцијата на Бри-
сел, а дури потоа следува ре-
ферендумот на Црна Гора, 
кој доколку е успешен како 
кула од карти ќе го отвори 
прашањето за границите на 
Балканот. Од ова се плаши не 
само Србија, туку и Европа, 
која заѕидана во морето соп-
ствени економски и поли-
тички проблеми поврзани со 
кризата за непроширување 
на ЕУ, не може да се соочи со 
новите превирања, кои мо-
жат да се претворат во нови 
балкански војни слични на 
оние во 1913 година. Поради 
ова, сите лидери во регионот 
стравуваат од домино ефек-
тот, но и од него очекуваат 
територијален или нацио на-
лен профит. Доколку Белград 
го загуби Косово, тогаш тој 
на друга страна очекува тр-
ам  па. Во контекст на ова Ал-
банците на Косово се наде-
ваат на проширување на југ 
кон Македонија, но поу чени 
од минатото, очекуваат ши-
рење на територијата на Мед-
веѓе, Прешево и Бујано вац, 
како и приграбување на за-
падните граници, кои се вр-
зуваат со околината на Улцин 
и Општината Плав ка де до-
минантно население е албан-
ското. Во целиов ком плекс 
на прашања се намет нува ди-
лемата како на ова ќе од го-
вори македонскиот др жавен 
врв, кој делумно го амор ти-
зираше домино ефек тот со 
Рамковниот договор. Затоа 
главно прашање е да ли ма-
кедонските политичари пре-
ку исцртувањето на ма ке-
донско-косовската гра ни ца 
се обидуваат да се из влечат 
од националните ис куства 
од минатото. 


