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МАКЕДОНСКАТА

Од основачот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски   

С А Г А

с е крои ли повторно судбината на Балканот, а со тоа и македонската судбина? Се доведува ли 
во прашање опстанокот на македонското население во Гора на Косово? Какви права ќе имаат 
Гораните, односно дали воопшто ќе имаат некакви права? Ќе се примени ли нашиот модел на 
мултиетнички соживот, ако Покраината Косово евентуално добие нов статус, односно стане 
независна држава? Ќе останат ли само утопистичките ветувања дека нема да биде загрозена 
судбината на Македонците на Косово или, пак, политичарите ќе си останат доследни на из-
јавите?

Нормално е што овие и низа други прашања од ваков карактер предизвикуваат дилеми и 
недоумици во македонската јавност, затоа што иако коментарите се движат во насока на тоа 

дека се решава судбината на Косово, всушност вистината е дека се решава судбината на Македонија. А 
неа ни ја одредија двајцата премиери, македонскиот Владо Бучковски и косовскиот Агим Чеку. Ма ке-
донија и Косово да бидат тие кои ќе работат на демаркацијата на границата. На експертските тимови 
од двете страни ќе им помагаат Американците. Основата ќе биде: административната граница меѓу 
двете земји, која ја имавме како дел од СФРЈ. 

Доживеавме уште едно фијаско. Под "команда" на Косово, го суспендиравме Белград. Иако, статусот 
на Косово е прашање кое треба да го решат Покраината и СиЦГ, ние го "пикнавме" носот таму каде што 
не му беше место. Дали тоа го направивме доброволно, така ли нè советуваа нашите надворешни 
пријатели? Или, пак, се најдовме приклештени, па немавме друг излез? 

Но, прашање е дали ќе го решиме или, пак, ова е само предизборен маркетинг на политичките 
партии, за што всушност нè предупреди и европретставникот во земјава Ерван Фуере: "Демаркацијата 
на границата треба да биде техничко прашање и не смее да се злоупотребува во предизборни цели, а 
разговорите за демаркацијата треба да се водат во контекст на преговорите за статусот на Косово". 

Тоа е ставот на нашите надворешни пријатели, а кога сме во прашање ние факт е дека нашите 
политичари се приказна сама за себе. Во конкретниот случај, глумевме ли мудрост со двете засегнати 
страни, па за да не ги влошиме односите дававме различни изјави или, пак, тоа го правевме од не-
знаење? Па, така за Бучковски приоритетен партнер во преговорите беше Косово, а претседателот 
Црвенковски отиде во Белград за да им каже дека за него клучен е Белград. 

Сепак, како да преовлада ставот на Бучковски, така што тој во својот кабинет го прими косовскиот 
премиер Агим Чеку. А, административната граница меѓу двете земји, за што се договорија и двајцата, е 
онаа која ја имавме во поранешна СФРЈ. Таа ќе биде демаркирана во моментот кога ќе се создадат сите 
предуслови, од другата страна, "да имаме партнер со целосен меѓународен кредибилитет". Барем така 
најави Бучковски. 

Значи ли тоа дека Македонија ќе биде меѓу првите држави кои ќе го признаат Косово? 
Иако, македонскиот премиер потенцира дека "не е важно дали Косово ќе биде признаено од Скопје 

или од Тирана, туку е важно да биде признаено од меѓународната заедница", работите како да течат во 
оваа насока. 

Двајцата премиери не го ни спомнаа договорот меѓу Скопје и Белград од 2001 година, кој го пот-
пишаа тогашните шефови на државите, покојниот претседател на Република Македонија, Борис Трај-
ковски, и тогашниот претседател на СР Југославија, Воислав Коштуница. Чеку и ќе го разбереме, за 
Приш  тина овој договор е неважечки, но симптоматично е зошто и Бучковски премолчно прифати да 
не го спомнува. Од неговиот кабинет тврдат дека тоа не значи дека Скопје се откажува од постојниот 
договор со Белград и од сегашната граница. Оттаму оценуваат дека тој договор е реалност и доколку 
Косово стане независно, со сукцесија ќе ги наследи обврските на СиЦГ и ќе мора да ги почитува. За тоа 
биле свесни и косовските власти, но од политички причини не сакале јавно да кажат дека го признаваат 
договорот кој го склучил Белград. 

По ваквиот епилог на настаните, прашањето е: Ќе ни се налути ли нашиот северен сосед, затоа што 
ние очигледно повеќе ги преферираме Косоварите, отколку Србите? Веќе пристигна и реакција од 
Министерството за надворешни работи на СиЦГ, во чие соопштение се вели дека тие се зачудени од 
изјавата на Бучковски.

"Тоа е реално и меѓународно призната државна граница меѓу државната за едница на Србија и Црна 
Гора од една, и Македонија од друга страна. Како таква таа е потврдена уште пред пет години со 
Спогодбата за границите, која ја потпишаа тогашните шефови на државите". 

Во оваа насока беше и изјавата на Црвенковски :"На северната граница од РМ не постои адми нис-
тративна, туку меѓудржавна граница поткрепена со валиден договор, кој според сите меѓународни 
норми и стандарди е легитимен и кој е депониран во Советот за безбедност на ОН". 

Сепак, времето е пред нас. Дали го избравме вистинскиот партнер или погрешивме во проценките, 
допрва ќе дознаеме!


