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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА 

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

БЕЛГР 
ОВОЈ П 
СО ПР 

ПРОМЕНАТА НА ВОКАБУЛАРОТ ГИ "СМИРИ" КОСОВАРИТЕ

По неколкудневни раз-
горувања на поли тич-
ките страсти, пока жа-

ни низ низа дијаметрално 
спро тивни ставови, веро-
јатно пре дизвикани како 
резултат на кокетирањето 
со сопствениот народ, пре-
миерите на Косово и Ре пуб-
лика Македонија, Агим Чеку 
и Владо Бучковски, конечно 
се сретнаа. Средбата ни по-
малку ни повеќе, се одр жа 
во Владата на Република Ма-
кедонија, каде косовскиот 
премиер беше примен како 
прв министер, на една веќе 
признаена држава. Со вак ви-
от чекор Бучковски очи глед-
но сакаше да й презентира 
на јавноста став дека Ко сово 
го смета за територија со 
која во иднина ќе сора бо-
тува како со независна др-
жава? 

таа, која ќе го даде конеч но-
то решение за рак-раната на 
Балканот - Косово. 

Но, веќе тука почнуваат 
про блемите за нашата земја, 
која несреќно се најде да би-
де на "местото на злосторот", 
како прв сосед на оваа По-
краина, која сè уште е под 
"ту ѓи власти", кои не можат 
да се разберат меѓу себе, 
или по добро кажано збору-
ваат, ама не можат да се 
слуш нат. Ста нува збор за ко-
сов ските влас ти од една ст-
рана, и српската Влада од 
дру га, која, пак, и натаму гаи 
илузии дека Ко со во е дел од 

Република Македонија и Косово, 
всуш ност ќе потпишуваат стар До го-
вор, односно истиот оној од 2001 го-
дина, са мо што овој пат ќе биде про-
менет во кабуларот, и на него ќе стојат 
други пот писници. На новиот Договор 
наместо потписот на српските поли-
тичари, ќе стојат потписите на пре-
дводниците на експертските тимови 
на Косово и Ма ке донија. Про мената 
на вока бу ларот веќе ни е по зната, 
што значи не ма да се користи тер-
минот "гранична линија од 2001 го-
дина", туку "адми ни стративната гра-
ница од СФРЈ, односно од СРМ и САП 
Косово", иако се работи за една иста 
граница. 

Но, додека дојде тој ден, 
кој Косоварите го очекуваат 
од многу поодамна, треба 
да се реши едно многу зна-
чајно прашање, кое години 
наназад се провлекува, а 
кое никако да добие своја 
завршница. Станува збор за 
границата ме ѓу Република 
Македонија, и оваа неко гаш-
на српска По кра ина, која во 
меѓувреме цврс то одлучи 
да стане неза висна држава, 
а чија за врш ница треба да 
биде позната оваа година, 
која од страна на меѓуна род-
ната заедница е определена 
за решавање на нејзиниот 
конечен статус. И тоа не е 
спорно. Македонија, од нос-
но секоја нејзина Влада  од 
се когаш се придржувала на 
одлуките, или предлозите 
на меѓународната заедница, 
од таму и со потполно раз-
бирање ја прифатила аген да-
та на меѓународниот фактор, 
токму оваа година да биде 

територијата на Србија.
Во една ваква ситуација, 

Република Македонија, при-
тисната во сендвич, досега 
ил јада пати го смени пар тне-
рот за разговор, со кој конеч-
но треба да се утврди гра ни-
цата меѓу Македонија и Ко-
сово. Најнапред тоа беше СР 
Југославија, со која во 2001 
година потпишавме Дого вор 
за разграничување, и кој 
дол го време сметавме дека 
е онаа вистинска хар тија, кој 
конечно ќе го тргне од аген-
дата ова отво рено прашање. 
Но? Но, од овој аспект 2001 
година се чини пре многу да-
лечна, а ис тиот До говор  
премногу "ст ар" за да биде 
вистинскиот лек за ре ша ва-
ње на маке донскиот проб-
лем за демар кација на гра-
ницата со на шиот се ве рен 
сосед. 

Токму овој став го на мет-
на новиот косовски премиер 
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АДСКИОТ ДОГОВОР 
АТ ЌЕ ГО ПОТПИШУВАМЕ 
ИШТИНА!

Основа на Договорот ќе биде ад-
министративната граница од вре ме-
то на СФРЈ, односно од СРМ и САП Ко-
сово. Токму затоа имаше комплетен 
молк и кај двајцата премиери, за До-
говорот меѓу Скопје и Белград, кој во 
2001 година го потпишаа покојниот 
пр етседател на Република Маке до-
нија, Борис Трајковски и тогашниот 
прет седател на СР Југославија, Во ис-
лав Коштуница.

Агим Чеку, кој отворено й 
со општи на македонската 
Влада: "Овој договор не ва жи 
за нас, бидејќи истиот е пот-
пишан со Србија, а не со нас!"

Македонскиот државен 
врв фатен во небрано, се 
оби де да биде дипломатски 
му дар, со тоа што од една 
страна премиерот Бучков-
ски одлучи да игра на кар-
тата Косово, до дека прет се-
дателот на држа вава, Бранко 
Црвенковски, отиде дури до 
Белград јавно да соопшти 
дека за нас на вод но партнер 
во разграни чу вањето оста-
нува да биде Ср бија. Од ова 
разногласие кое се покажа 
дека е бескрајно лошо по-
литички одиграно, ед ин стве-

Секако не. И покрај глуво-
немите одговори, нè инфор-
мираа дека ова прашање по-
веќе нема да биде поли тич-
ко, туку исклучително ќе се 
тре тира како техничко кое, 
пак, ќе се решава, како што 
изјави премиерот на Репуб-
лика Ма кедонија, Владо Буч-
ковски, ко га ќе се создадат 
сите пред услови, односно 

ко га од другата страна Ма-
кедонија ќе има партнер со 
целосен ме ѓународен кре-
дибилитет. Што значи дека 
косовските власти и натаму 
остануваат на ставот дека 
ова прашање треба да виде 
затворено, откако Ко сово ќе 
го добие својот ко нечен ста-
тус, иако Република Маке-
донија инсистираше тоа да 
биде решено пред ко неч но то 
разрешување на ко со в ски от 
јазол.

Јавно соопштената форму-
лација дека демаркацијата 
на границата ќе биде "дел од 
процесот", јасно укажува на 
фактот дека Македонија не-
ма да ја исполни својата цел 
- да има граница со Косово 

ШТО ПОТПИШАА КОШТУНИЦА И ТРАЈКОВСКИ?

пред клучните преговори, 
туку де ка истата може да ја 
добие во текот на пре го во-
рите, што не би требало да 
го иском пли цира целиот 
про блем, до кол ку косов-
ската Влада цврсто се при-
држува на неодамна до не-
сената Декларација, со која 
се признава админис тра тив-
ната граница меѓу Маке до-

но што доби Маке донија е 
оценката дека е не сериозна 
земја. Со пре вртли ви  ста во-
ви. Токму затоа и поч  на "при-
казната" на рела ци ја Буч ков-
ски - Чеку.    

ГРАНИЦАТА ЌЕ СЕ ЦРТА 
ПО КОНЕЧНИОТ 

СТАТУС НА 
ПОКРАИНАТА!

По играта "топло-ладно", 
која ја практикуваа Бучков-
ски и Чеку, во која секој оста-
ну ваше на својот став, двај-
цата премиери конечно ре-
шија да се сретнат и да по-
разговараат. Но, од оваа 
долгоочекувана средба, ед-
инствено што може да се 
заклучи дека се до го во рија 
ништо да не се дого во рат!

Нивните одговори кои ја 
надминаа границата на она 
што значи дипломатија, рет-
ко кој ги разбра, за ко неч но 

да може да се каже дека ста-
нува збор за некој цврст до-
говор, од кој во иднина би 
требало да очекуваме ре-
шение за на шиот имаги на-
рен граничен сп ор. Напро-
тив, тие се одви ваа во рам ки-
те на нама лу ва ње на по ли-
тичкиот интен зи тет на ова 
прашање, и давање на што 
поголем простор на водно 
на економијата, која е една 
од најважните теми и во две-
те земји.

Но, дали треба да веру ва-
ме во оваа "приказна" дека 
Буч ковски и Чеку, навистина 
при нивната средба разгова-
рале за економските про-
блеми, додека политичкиот 
проблем со границата, ре-
чиси бил ставен на марги-
ните на ср едбата? Особено 
ако се знае дека токму де-
маркацијата на границата, 
беше всушност и поводот за 
нивната средба?
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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

вањето на овој спор, на спро-
ти Белград, кој и натаму се 
повикува на До го ворот од 
2001 година. САД се очекува 
овој пат да бидат во својство 
на медијатори, од носно га-
ранти на Договорот, што би 
го потпишале двете страни, 
во случајов Маке до нија и Ко-
сово.

За што станува збор? 
Станува збор, всушност за 

ист договор, односно оној 
од 2001 година, само што овој 
пат ќе биде променет вока-
була рот, и на него ќе стојат 
други потписници. Зошто?

Затоа што е познато дека 
на Косоварите им оди "на 
нерви", кога ќе биде спомнат 
договор, на кој стои потпис 
на некој српски политичар, 

СРБИЈА МУ СЕ НАЛУТИ НА БУЧКОВСКИ

Министерството  за надворешни работи на Србија и Цр-
на Гора соопшти дека нив ги зачудува изјавата на маке-
донскиот премиер Владо Бучковски, во која тој потен ци-
раше дека експерти од Македонија и од Косово, ќе ја пот-
врдат поранешната административна граница меѓу Маке-
донија и Косово во рамките на СФРЈ, како реална државна 
гра ница. 

Министерството истакнува дека демаркацијата и од бе-
лежувањето на таа граница е исклучително во надлежност 
на заедничката Комисија на Србија и Црна Гора и Ре пуб-
лика Македонија, бидејќи Косово за нив не е меѓународно 
призната држава, и нема свои државни граници.

"Тоа е реалната и меѓународно признатата граница меѓу 
државната заедница на Србија и Црна Гора, од една и 
Република Македонија од друга страна. Како таква таа е 
утврдена и со Договорот за границата што во 2001 година 
го потпишаа тогашните шефови на двете држави, Воислав 
Коштуница и Борис Трајковски, посочува Министерството 
за надворешни работи на Србија и Црна Гора.

Овој став на нашиот сосед јасно укажува дека кај нив 
постои разочараност од средбата на косовскиот и на ма ке-
донскиот премиер, Агим Чеку и Владо Бучковски, и од нив-
ниот договор демаркацијата на границата во иднина да ја 
средуваат косовски и македонски експертски тимови.        

Премиерот на протекторатот Косово, Агим Чеку, при 
неговата посета на Република Македонија во Собранието 
на нашава земја, оствари средба и со сите опозициони пар-
тии, кои јасно му ги искажаа своите ставови во поглед на 
демаркацијата на границата. Македонските политички па-
ртии претставени од лидерите, односно од Весна Ја нев ска 
на ВМРО-Народна, потпретседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Трај-
ко Славевски, потоа претседателката на ДОМ, Лилјана По-
повска, како и лидерите на албанскиот политички кам пус 
во земјава, на косовскиот премиер му ги изложија свои те 
видувања за граничната линија, но презентираа и одре-
дени барања од него. 

Имено, Лилјана Поповска конкретно побара да се при-
знае идентитетот на Гораните во Косово, односно тие да 
можат да се декларираат како Македонци, а косовските 
влас ти да не прават проблем околу тоа. Останатите лидери 
му порачаа дека се заинтересирани за соседство во кое ќе 
владее правото, истовремено изразувајќи задоволство од 
донесената Декларација на косовската Влада, со која се 
претпочита неменување на границите во регионот. 

За разлика од нив ПДП излезе со барање за формирање 
на трговска унија меѓу Македонија, Косово и Албанија, 
АЛМАКОС, која кај премиерот на Косово, Чеку наиде на 
резервиран став.  

ПОПОВСКА: ДА СЕ ПРИЗНАЕ ИДЕНТИТЕТОТ 
НА ГОРАНИТЕ!

КОСОВО - ИЗВОР НА ПРОБЛЕМИ

нија и Косово. Но, и да се 
придржува на јавно иска жа-
ното ветување на косов ски-
от премиер, со кое тој се 
обврза на непроменливост 
на гра ниците во целиот ре-
гион. 

Сепак, изостанаа точните 
одговори за тоа кога ќе се 
раз граничат и официјално 

Ма кедонија и Косово. Засега 
е само јасно дека за Буч ков-
ски донесената Декларација 
на Владата на Косово е пози-
ти вен чекор, додека Чеку не 
го криеше задоволството од 
ста вовите на македонскиот 
пре миер во однос на оваа 
По краина. Зошто?

Затоа што во меѓувреме и 

ГРАНИЧНА ЛИНИЈА 
МЕЃУ САП КОСОВО И 

СРМ

Затоа САД одлучија да гас-
нат пожар, односно да нај-
дат компромис меѓу ба ра-
њето на Македонија и Ко со-
во. Од ед на страна на Ма ке-
донија да й овозможат де-
маркација на границата, а на 
Косоварите да им удоволат, 
со тоа што ќе им овозможат 
да бидат пар тнер во реша-

и токму затоа овој пат инсис-
ти раат на овој Договор да 
стојат потписи на предвод-
ниците на експертските ти-
мови на Косово и на Ма ке до-
нија, кои би требало да би-
дат поткрепени со потписите 
на премиерите во случајот, 
Бучковски и Чеку. Про ме на-
та на вока буларот веќе ни е 
позната, што значи нема да 
се користи терминот "гра-
нична линија од 2001 го-
дина", туку "адми нис тра тив-
ната граница од СФРЈ, од-

македонската и косовската 
Влада треба да подготват 
екс  пертски тимови, кои ќе 
треба да го решат ова от во-
рено пра шање. Ним ќе им 
помагаат САД, а основа на 
Договорот ќе биде админи-
стративната граница од вре-
мето на СФРЈ, односно од 
СРМ и САП Ко со во. Токму за-
тоа имаше ком пле тен молк 
и кај двајцата премиери, за 
Договорот меѓу Скопје и Бел-
град, кој во 2001 година  го 
пот пишаа покој ни от прет се-
дател на Република Маке-
донија, Борис Трајковски и 
то гашниот претседател на 
СР Југославија, Воислав Кош-
туница. Овој Договор не ва-
жи за Косоварите. Едно став-
но тој не е валиден. 
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носно од СРМ и САП Косово", 
иако се работи за една иста 
граница. 

На овој начин САД успеаја 
да издејствуваат ветување 
од Агим Чеку дека меѓу Ре-
пуб лика Македонија и Ко со-
во ќе има гранична линија, а 
на ша та земја за возврат тре-
ба да го стави потписот на 
тој до говор, овој пат со ко-
совската Влада, при тоа ком-
плетно игнорирајќи го Бел-
град. 

Значи, Македонија конеч-
но одлучи-партнер за демар-
кацијата на границата да й  
биде косовската Влада, за 
ко ја, пак, треба да гаран ти-
раат експертите од САД. Но, 
сепак, остана нејасно и не де-
фини рано времето кога ќе 
биде потпишан овој Дого-
вор. Спо ред изјавите на аме-
рикан ските авторитети, кои 
по сто јано ја протежираат 
формула цијата "дел од про-
цесот", Ма кедонија може да 
очекува решавање на про-
блемот, од носно демарка-
ција на гра ни цата најрано 
во екот на пре говорите меѓу 

ДАЛИ ПОВТОРНО ЌЕ ПРАВИМЕ СВЕЧЕНО ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ? 

Белград и Приштина, додека 
најдоцна тоа би било по 
завршувањето, односно по 
добивањето на условната 
независност на Косово, што 
е едно од лошите сценарија 
за Македонија. 

Но, и покрај тоа, најважно 
за Македонија е од САД да 
бара да се придржува кон 
да дените гаранции дека Ко-
сово нема во текот на пре-
говорите да посегне по ме-
нување на границите во 
регионот, што всушност е 
едно од вету ва њата што Че-
ку му ги даде на Бучковски 
во Скопје. Доколку остане 
тоа така, дали Репуб лика Ма-
кедонија ќе треба да даде 
нешто за возврат? Или мо-
жеби ќе биде првата земја, 
која ќе го признае независно 
Косово? 

Ако судиме според изја ви-
те на Бучковски тоа нема да 
се случи, бидејќи тој пред ви-
дува дека Косоварите нема-
ло да дозволат да бидат при-
з наени од само една држава. 
За тоа допрва ќе видиме, ка-
ко ќе се одвива целиот про-

цес, и што Македонија ќе 
оди гра во него, а во меѓу-
време треба да се следат че-
корите на преми ерот на Ре-
публика Македо нија, кој би 
ги направил во поглед на 
Белград, со кој по оваа сред-
ба комплетно ги заостри од-
носите. 

Имено, со тоа што ниту 
Че ку, ниту Бучковски со ни-
ту еден збор не го спомнаа 
До говорот од 2001 година, 
јасно говори за фактот дека 
во де маркацијата на грани-
цата Бел град, односно срп-
ската Вла да едноставно не-
ма да биде играч. 


