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КОМЕНТАР

ГОЛЕМА АЛБАНИЈА И ГОЛЕМА 
СРБИЈА - ОПЦИИ ЗА 2007 ГОДИНА

Планот "независно Косово 
без можност за 

присоединување кон 
Албанија" е класична утопија 
на меѓународната заедница. 

Тоа е прва фаза од 
воскреснувањето на 

фашистичката творба и таа 
треба да се реализира 

најдоцна до 2010 година 
како најпесимистичка 

варијанта. Во втората фаза 
Косово ќе треба да се 

стабилизира како држава, 

али САД имаат искрени намери 
за соработка со Европа? Многу 
европски дипломати се сом не ва-
ат во искреноста на Вашингтон 

кон ЕУ и тврдат дека Европа се користи 
како полигон за американски пробив на 
планетата. Никој доследно не одговорил 
на прашањето дали Америка се плаши 
од силна и обединета Европа. Един стве-
на Европа би броела 380 милиони жи-
тели, би имала силна полиција, стопан-
ство, економија... Многумина ќе проана-
лизираат дека Вашингтон и Брисел се 
во тивка и премолчна војна. Затоа Ев-
ропа се исламизира, затоа Европа се де-
ли наводно поради некаков устав и сл. 
Европа повторно ќе се дестабилизира 
преку Косово, преку Босна, преку Црна 
Гора, која штотуку се здоби со независ-
ност и ним сличните територијални еди-
ници во други европски земји. 

барем привидно да ги 
искорени организираниот 

криминал, корупцијата, 
национализмот и 

екстремизмот. Во Европа 
нема заедничко решение за 
проблемот. Таа е поделена. 

Таа е свесна дека е лошо 
политичко и техничко 

решение да постојат две 
албански држави.

Дали новата белградска 
власт ќе биде подготвена на 

европски реформи? 
Залагањата за голема Србија 

со половина Босна, цела 
Црна Гора и книнска Краина 

во Хрватска се реформите 
кои ќе го вратат Балканот во 
деведесеттите години. Тоа е 
уште една драма наспроти 

онаа која се турка во Тирана, 
во Приштина и во Тетово за 

создавање албанска држава 
по етнички аршин. Кој нè 

залажува дека Балканот се 
европеизира?

УНМИК ЗАЛОЖНИК 
НА МАФИЈАТА

Албанците во поранешна СФРЈ имаа 
најголема можна автономија и граѓански 
права, не само во Европа, ту ку и по ши-
роко. Право на говор, право на јазик, 
право на образование, култура, тра ди-
ција... За време на Југославија во Приш-
тина имаше поголем број студенти гле-
дано процентуално во споредба со уни-
верзитетите во Загреб и во Љуб ља на. 
Угледниот француски научник Рије свое-
времено напиша дека Косово до таа мера 
е автономно што слободно може да се 
третира како втора Албанија. Уште за 
време на втората Југославија офи ци-
јален Бон им ветувал на Косоварите де-
ка еден ден ќе ја добијат толку посаку-
ваната голема Албанија, каква што ја 
има  ле од крајот на Втората светска вој-
на. Значи, некој не ја заборавил таа фа-
шизоидна и монструозна територијална 
творба. Под влијание на Германија, за 
време на владеењето на Хелмут Кол, 
спо  ред западни анализи, Албанците на 
Косово почнале да се уништуваат са ми-
те себе, односно да ја редуцираат сво-
јата автономија, заради западниот, пред 
сè, германскиот интерес да се растури 
федералната југословенска држава. Ра-
зуз навачки извештаи говорат дека во 
шеесеттите и во седумдесеттите години 

од минатиот век Германците ги пре диз-
викале студентските немири во Приш-
тина, а потоа германската служба БНД, 
преку албанската емиграција во Европа, 
директно влијаела на создавањето сепа-
ратистичко движење и екстремни групи 
во Покраината. Со влегувањето на ради-
калните групи на Косово во 1998 година 
и нивните борби со српската полиција, 
косовските Албанци дефинитивно се от-
тргнаа од автономијата и посакаа држав-
ност. Денес Косово е гето-атомска бом-
ба за Европа. Кон крајот на XX век иде-
јата за големоалбанска држава навис ти-
на беше во мода. На почетокот на овој 
век таа теза е заменета, за да не личи на 
идејата на САНУ и на Милошевиќ и на 
Шешељ за голема Србија, па е претво-
рена во платформа за независно Косо-
во. Планот "независно Косово без мож-
ност за присоединување кон Албанија" 

е класична утопија на меѓународната 
заедница. Тоа е само прва фаза од  вос-
креснувањето на фашистичката творба 
и таа треба да се реализира најдоцна до 
2010 година како најпесимистичка вари-
јанта. Во втората фаза Косово ќе треба 
да се стабилизира како држава, барем 
привидно да ги искорени организи рани-
от криминал, корупцијата, национа лиз-
мот и екстремизмот. Потоа Тирана сама 
по налог треба да побара обединување 
со новоформираната балканска држава, 
со што ќе се создаде голема Албанија. 
Доволен ќе биде еден референдум ор-
ганизиран во Албанија и на Косово и таа 
исламска држава ќе стане реалност. Уш-
те сега се готви план во референдумот 
да стои назнака - со можност за само-
определување, отцепување и припо ју-
вање на регионите со доминантно ал-
банско население во Македонија, Црна 
Гора и Грција. Овој момент прашањето 
за статусот на Косово претставува пер-
верзна политичка игра, кое ќе се реши 
така како што ќе се развива и поли тич-
ката трговија меѓу големите сили. Пре-
говорите за статусот се тешки, а ќе би-
дат уште потешки. Во Европа нема заед-
ничко решение за проблемот. Таа е по-
делена. Таа е свесна дека е лошо поли-
тичко и техничко решение да постојат 
две албански држави. Истовремено Ев-
ро  па е свесна и дека Косово е не спо-
собно да има државни атрибути. Денес 
Покраината е руинирана земја, без сто-
панство, без економија, со мафијашки 
групи, кои се идентификуваат со зако-
нот. УНМИК банкротира, никој повеќе 
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Македонската власт е зрно од афи-
он за балканските прилики и не при-
лики. Ниту може да ги подобри, ниту 
може да ги расипе. Со две шлаканици 
ќе нè средат. Тоа што нашите струк-
тури си придаваат значење дека се 
први во ова, први во она, дека пред-
водат лидерства во некои шеми, е са-
мо пуста реторика за домашни пот -
реби. 

 Ги мешаа работите и таму каде 
што треба и таму каде што не треба. 

Наредната 2007 година идеите за голема Албанија и голема Србија 
ќе се испреплетат низ балканските премрежија. Тие идеи некој ќе 
сака да ги повампири. Ако некому му е потребен нов крвав Балкан 
веднаш ќе ги поттикне, ако ништо друго ќе направи обид за тоа. 
Македонија ќе биде жртва или колатерална штета и во едната и во 
другата проекција. Тука ќе се кршат копјата и средишните точки на 
фашистичките и националсоцијалистичките идеи. Европа е немоќна 
да спречи такви нови раздвижувања. Досега со ништо нема придо-
несено на овој регион да му претстави поинаква иднина.

НИЕ СЕ ТРАНСФОРМИРАМЕ И РЕФОРМИРАМЕ, А ТИЕ НÈ РЕКОМПОНИРААТ И РЕВИДИРААТ!

не сака да го финансира. Тој потпадна 
под влијанието на албанските крими нал-
ни кругови. Косовската мафија ја кон-
тролира цивилната администрација на 
ОН во Приштина. Досега тоа никаде го 
немало. Оваа мафијашка квазидржавна 
творба наречена Косово може да се раз-
бие само на еден начин - ако НАТО и 
УНМИК се извлечат од неа и ЕУ да во-
веде економски протекторат, но заедно 
со Србија. Само на тој начин може да се 
оживее економијата, да се намали енор м но 
високата невработеност, да се освежат 
државните институции и да се изгради 
вистинска демократска власт. 

ШЕШЕЉОВЦИ ВО 
КОНТРАОФАНЗИВА

Од шефот на ЦИА, Мајкл Хајден, се оче-
куваат информации за реакциите на Ср-
бија по евентуалната независност на Ко-
сово, како ќе се развиваат српско-црно-
горските односи и кои ризици би про из-
легле од најавената трансфор ма ција на 
бал  канските граници. Извештајот на Хај-
ден до Стејт департментот треба да содр-
жи и проценка кога Србија ќе го донесе 
новиот Устав и кога ќе се заврши демо-
кратизацијата на последниот на следник 
на некогашната федеративна Југославија. 
Континуирано се следат бал канските сос-
тојби. Американската служба проценува 
дека Србија и натаму е нестабилна, а до-
полнително ќе биде фактор на деста би-
лизација на бал кан ските состојби во мо-
ментот кога на тро нот во Белград ќе за-
станат радикалите на Шешељ. Самиот факт 
дека пос лед ните анкети покажуваат двој-
но повеќе проценти на радикалите во 
споредба со партијата на Тадиќ, јасно е 
колку е часот. Дали новата белградска 
власт ќе биде подготвена на европски 

реформи? За лагањата на Николиќ и на 
Вучиќ за го лема Србија со половина Бос-
на, цела Црна Гора и книнска Краина во 
Хрватска се реформите кои ќе го вратат 
Балканот во деведесеттите години. Тоа е 
уште ед на драма наспроти онаа која ја 
туркаат Бериша во Тирана, Чеку во Приш-
тина и Џафери во Тетово за создавање 
албан ска држава по етнички аршин. Кој 
нè за лажува дека Балканот се европеи-
зира? Оли Рен, Баросо или Бучко наш...? 
Ако од нив зависи потегот на приш тин-
ската мафијашка елита или радикалната 
стру ја во Белград тогаш сме на коњ, но не 
е така. Спомнатите само парадираат и си 
ги оправдуваат дневниците. Македон ска-
та власт е зрно од афион за балкан ските 
прилики и неприлики. Ниту може да ги 
подобри, ниту може да ги расипе. Со две 
шлаканици ќе нè средат. Тоа што нашите 
структури си придаваат значе ње дека се 
први во ова, први во она, дека предводат 
лидерства во некои ше ми, е само пуста 
реторика за домашни потреби. Владата 
во Скопје ја спушти топката по косовското 
прашање и сега не е фактор кој би бил за 
насочување на позитивното решение. Ни-
кој веќе не збо рува за границата, за неј-
зината де мар кација, за ваквиот или за 
онаквиот статус на протекторатот. Се из-
бла ми равме само како ретардирана пер-
сона дека ние сме тие кои ќе ги пре сли-
каме во регионот нашите успешни при-
казни. Што доколку наскоро во Белград 
во власта дојдат српските радикали? Ќе 
му го простат на Бучковски ставот за ко-
совското прашање, поттикнувањето на 
независноста на Црна Гора...? Ги мешаа 
работите и таму каде што треба и таму 
каде што не треба. Пред десеттина го-
дини "стариот" умешно покажа дека по-
литиката на еквидистанца кон соседите е 
најполезното решение за малата Ма-

кедонија. Што имаме денес? Економска 
сервилност кон Грција, па испродадовме 
и изнакупија сè што беше вредно кај нас 
(за десеттина години ќе бидеме еко ном-
ска колонија на Атина), наивна политика 
кон Бугарија (ќе сме го славеле Илинден 
заедно со врховистите од Софија ), за-
плеткани односи со Србија (еднострана 
политика кон Косово и тешки црковни 
односи). Наводно добрите односи со со-
седите кои ни ги прикажуваат домаш-
ните репрезенти се само добро нашмин-
ка фасада за да му покажат на Брисел 
дека, еве работите ни одат и на тоа поле, 
како услов за влегување во европската 
заедница. А во реалноста работите ни 
стојат поинаку. Во реалноста од ден на 
ден имаме сè повеќе Бугари во Маке-
донија, бидејќи за да добијат шенген ви-
зи од Софија Македонците се декла ри-
раат како Бугари, а власта не мрднува со 
прст за тоа да го спречи, во реалноста сè 
поголем број увезени екстремни гру пи 
од Косово убиваат по скопските и по 
тетовските улици по урнекот на кри-
миналните филмови со Ван Дам, па во 
интерес на истрагата власта не презема 
ништо (пардон не соопштува ништо), во 
реалноста наивно се распродава ма ке-
донскиот општествен капитал на грчки 
ултранационални корпорации, кои не го 
признаваат постоењето на македон ски-
от поим воопшто. И каде со овие че кори 
ја гледате Македонија за пет или за де-
сет години? Во ЕУ? Да не бидеме смеш-
ни. Некој веќе ни навести некаков Ал-
макос - конфедерација меѓу Албанија, 
Косово и Македонија. Поразочарувачки 
е тоа што тој предлог доаѓа од личност 
која континуирано се залагаше за една и 
вредна Македонија - Исмет Рамадани. 
Но, внатрешниот национален порив ра-
ботел. Некој одамна ни навести дека сме 
"јужна бановина", уште ги има апетитите 
за ова подрачје. Наредната 2007 година 
идеите за голема Албанија и голема Ср-
бија ќе се испреплетат низ балканските 
премрежија. Тие идеи некој ќе сака да ги 
повампири. Дали тие се реално оства р-
ливи или не знаат само надворешните 
фактори и нивните геостратешки ин-
тереси. Ако некому му е потребен нов 
крвав Балкан веднаш ќе ги поттикне, ако 
ништо друго ќе направи обид за тоа. 
Македонија ќе биде жртва или кола те-
рална штета и во едната и во другата 
проекција. Тука ќе се кршат копјата и 
средишните точки на фашистичките и 
националсоцијалистичките идеи. Евро-
па е немоќна да спречи такви нови раз-
движувања. Досега со ништо нема при-
донесено на овој регион да му претстави 
поинаква иднина. Освен закани и ул-
тиматуми и најновите песимистички то-
нови на проширувањето на заедницата 
на Европејците, Брисел ништо друго не 
прави. Шекеринска и компанија удриле 
на реформи. Датум не ги интересирал. 
Додека ние ќе се трансформираме и ре-
формираме, други ќе нè реком по ни раат 
и ревидираат. 


