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ДАЛИ СО СКРС ТЕНИ РАЦЕ ЌЕ СЕ С Л     ЕДАТ НАС ТАНИТЕ ВО РЕГИОНОТ?ДАЛИ СО СКРС ТЕНИ РАЦЕ ЌЕ СЕ С Л  

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

НОВОГОДИШЕН МАМУРЛ   УК НА НОВОГОДИШЕН МАМУРЛ ДРЖАВНИОТ ВРВ

Парламентарните избори во Србија 
нема ништо ново да донесат во 
регионот, бидејќи геостратешките 

интереси на големите сили се поклопуваат 
со желбите на екстремистите и на на цио-
налистите на Балканот. 

Тие потпомогнати од домашните јатаци 
во Република Македонија и во сосед ство-
то секогаш копнеат за создавање големи 
држави кои, пред сè, се последица на 
историските наследства на државничките 
политики во минатото. Всушност, таквата 
сенка врз билатералните односи на др-
жавите на Балканот и денес живее, од-
носно како треба да се сфати посетата на 
Нимиц на Атина. Имено, без разлика дали 
станува збор за атак направен од страна 
на одредени вжештени глави или став на 
официјалната дипломатија на јужниот 
сосед, сепак екстремистите секогаш се во 
позадина и се подготвуваат за големите 
промени во пеколниот регион, чиј фитил 
сè уште може да биде запален од само 
едно шкорче, кое се крие во пазувите на 
националистите и на шовинистите во 
земјите во регионот. 

КРАЈНИОТ РОК
Затоа сите сценарија се во оптек, без 

разлика што на Балканот Европската уни-

Без разлика што ЕУ и 
САД ги држат конците в 
раце во регионот, сепак 
најавите за независно или 
за условна независност на 
Косово, сигурно ќе се 
одразат и врз 
внатрешните односи во 
земјава, каде 
кохабитацијата меѓу 
премиерот Никола 
Груевски и претседателот 
на државата, Бранко 
Црвенковски, е на 
најниско државничко 
ниво. Соработката беше 
повеќе пати нарушувана 
но, пред сè, се работи за 
субјективни причини, 
поради што страдаат 
националните интереси 
на македонскиот народ.

ја и САД ги држат конците в раце. Но, се-
пак најавите за независно или за ус ловна 
независност на Косово, сигурно ќе се од-
разат и врз внатрешните односи во зем-
јава, каде кохабитацијата меѓу премиерот 
Никола Груевски и претседателот на др-
жавата, Бранко Црвенковски, е на нај нис-
ко државничко ниво. Имено, поради суб-
јективни причини соработката многу па-
ти беше нарушувана, а националните ин-
тереси на македонскиот народ и на гра ѓа-
ните во земјава беа фрлени на буниште.

Во таков амбиент во соседството ни се 
случуваат многу значајни настани, од при-
мерот со проблемите околу претстојните 
избори во Албанија, до привременото за-
тишје во Србија, каде радикалите се во 
мала предност пред демократите.

Само националните сили на Косово, 
вооружени до заби, се обединети, бидејќи 
нивната положба е јасна, независноста не 
е прашање на време туку тропа на при ш-
тинските врати. Затоа, Балканот ќе биде 
во центарот на вниманието, а не Ирак или 
Авганистан. Што во тој котел ќе прави 
Република Македонија, односно др жав-
ниот врв? Дали тој со прекрстени нозе и 
со скрстени раце немо и мирно ќе ги сле-
ди настаните, или ќе се надева на сце-
нариото од 2001 година, кога благо даре-
ние на меѓународната заедница која ни ја 
продаде последната шанса да ја одбра-
ниме државата, таа преживеа? Но, според 
традицијата продолжува интензитетот на 
караниците меѓу "папата" и "технократот". 

Првичните проценки велат дека можни 
се примирја меѓу македонскиот државен 
врв, но до кога таквите прилики ќе траат. 
Тоа се круцијални прашања од кои за ви-
сат многу важни политички одлуки. Ме-
ѓутоа, сè додека не се отрезнат поли ти-
чарите од "новогодишниот мамурлук", ќе 
трае опасноста за дестабилизација на Ре-
публика Македонија, чија крајна цел е 
поделба на земјава. Поради овие причини 
положбата на нашата држава е специ фич-
на, а дури и мисијата на Нимиц во Грција и 
во Македонија не е наивна, туку таа е дел 
од комплексноста на прашањето, кое е 
поврзано со состојбите во регионот.

Инаку, пред доаѓањето на Метју Нимиц, 
специјален посредник на ООН во разго-
ворите меѓу Македонија и Грција за спо-
рот околу името, најавено за 14 овој ме-
сец, шефот на државата, Бранко Црвен-
ков  ски, во 12.05 часот најави средба со 
пре миерот Никола Груевски и со шефот 
на дипломатијата Антонио Милошоски, 
на која, како што рече, треба да се по твр-
ди македонскиот став по прашање за спо-
рот со Грција.

"Ставот во однос на едно од најважните 
прашања за Македонија, користењето на 
уставното име и разликите околу тоа пра-
шање со Грција, е одамна познат. Во це-
лиот период имаме континуитет по тој 
став. Деновиве во јавноста имаше дилеми 
околу тоа дали ќе има претходна средба 
на усогласување ставови. Тука нема, ниту 
смее да има простор за какви било им про-

ИГРАТА "ОЧИ В ОЧИ, ЗАБ ЗА ЗАБ" ЌЕ МОРА ДА ПРЕКИНЕ ИГРАТА "ОЧИ В ОЧИ, ЗАБ ЗА ЗАБ" ЌЕ МОРА ДА ПРЕКИНЕ 
АКО САКААТ МИРНО ДА СЕДАТ ВО ФОТЕЛЈАТА. АКО САКААТ МИРНО ДА СЕДАТ ВО ФОТЕЛЈАТА. 
СЛЕДУВААТ СЛЕДУВААТ ВАЖНИВАЖНИ НАСТАНИ ЗА СУДБИНАТА НА  НАСТАНИ ЗА СУДБИНАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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визации. Македонија мора да зборува со 
единствен глас. Неопходно е и сите ин с-
титуции да имаат целосно координирани 
ставови. Од тие причини ќе иницирам 
сред ба на која ќе се направат сите под-
готовки во очи доаѓањето на Нимиц. Мис-
лам дека таа средба ќе се одржи овие 
денови", изјави Црвенковски.

Според него, Груевски најверојатно ќе 
одржи одделна средба со Нимиц, бидејќи 
во недела заминува на пат.

"Се согласувам дека би испратиле до-
бар сигнал ако се одржи заедничка сред-
ба со медијаторот, но според некои ин-
формации, претседателот на Владата не-
ма да биде во Македонија. Значи, мож но е 
да има одвоени средби со Нимиц, но тоа е 
помалку важно. Позначајно е на тие сред-
би и Владата и институцијата Претседател 
на држава да настапат од исти позиции, 
со целосно усогласени и координирани 
ставови, бидејќи секоја разлика, макар и 

закажал седница на Советот за безбед-
ност, на која, како што рече, е можно да се 
разговара и околу аферата со оружјето. 

"Седницата е закажана за 23 јануари, 
веднаш по одржувањето на парла мен-
тарните избори во Србија, а во пресрет на 
ставањето на маса на предлогот за идниот 
статус на Косово. Не ја исклучувам мож-
носта на таа седница на Советот да по-
разговараме и околу некои актуелни со с-
тојби, вклучувајќи ја и аферата со оруж-
јето", нагласи Црвенковски.

АЛБАНЦИТЕ ГЛУМАТ 
КРИЗА

Слична состојба има и во Албанија, ка-
де само претседателот Алферд Мојсиу до-
стоинствено оди со крената глава во поли-
тиката. Неговата остра изјава, во која како 
главни виновници за повеќемесечната 

ите да седнат на заедничка маса и да го 
реализираат договореното од 28 декем-
ври минатата година. Според неа, из бо-
рите се одлучувачки за Албанија, а одго-
ворноста за слободни и фер избори ја 
сносат и власта и опозицијата.

Значи, регионот врие, а меѓународните 
сили на Косово се подготвуваат да ин тер-
венираат при секоја провокација на на-
сил ство, која би се појавила по објаву ва-
њето на одлуката за идниот статус на По-
краината.

Ова во Приштина го изјави коман дан-
тот на КФОР, генерал Роланд Катер. Тој ре-
че: "КФОР жестоко ќе им одговори на по-
единците или на групите кои се оби ду ва-
ат да го поткопаат мирот и безбед нос та".

"Знам дека народот на Косово ја под-
држува мојата одлука", изјави Катер.

Тој додаде дека по утврдувањето на ид-
ниот статус, 16.000 припадници на КФОР 
извесно време ќе останат на Косово, со 
истиот мандат, организација и концепт. 

во нијанса, може да биде погрешно про-
толкувана", истакна Црвенковски по вра-
ќањето од Ирак каде ги посети маке дон-
ските војници.

Шефот на државата не ги коментираше 
реакциите на Грција, кои беа предиз ви-
кани од одлуката на македонската Влада 
да го преименува Скопскиот аеродром. 

"Ги немам сите аргументи врз основа 
на кои Владата донесе одлука за пре име-
нување на Скопскиот аеродром и тоа во 
овој момент. Затоа, би се воздржал од да-
вање било какви категорични оценки. Ги 
немам ниту аргументите врз чија основа 
грчката страна го изрази својот ре волт и 
го покани медијаторот Нимиц да оди во 
Грција на консултации. Деновиве ќе ги до-
биеме информациите од прва ра ка, би-
дејќи Нимиц ќе ја посети и Маке до нија и 
точно ќе знаеме за какви забелешки ста-
нува збор", потенцира претседателот Цр-
венковски. 

Тој информира дека за 23 овој месец 

политичка криза во земјата ги посочува 
политичките партии, ги зближи спротив-
ставените табори.

Лидерот на Демократската партија и 
актуелен премиер Сали Бериша изјави де-
ка имал средба со партиите на власт, каде 
е постигната согласност да се учествува 
на средбата кај Мојсиу и сè да стори за да 
се надминат недоразбирањата. На сред-
бата иницирана од страна на Мојсиу ќе 
учествува и опозицијата. Тоа лично нему 
му го соопштил генералниот секретар на 
социјалистите Пандели Мајко. Средбата 
со партиите ја поздравија претставниците 
на меѓународните институции во Тирана, 
од каде пристигна веста дека од 10 до 14 
јануари, ќе престојува екипа набљудувачи 
на Советот на Европа. Инаку, ЕУ средбата 
ја оцени како добредојдена, повикувајќи 
ги албанските политички партии на ком-
промис. Портпаролот на комесарот за 
про ширување Оли Рен, Кристина Наги, во 
интервју за Би-Би-Си побарала од пар ти-

Поранешниот албански ми нис тер 
за надворешни работи, Пас кал Ми-
љо, во интервју за теле визијата Ал-
сат јавно потврди де ка во 2001 го-
дина од тогашниот македонски пре-
миер Љубчо Ге оргиевски до неговата 
Влада пристигнал директен предлог 
за поделба на Македонија и раз мена 
на територии. 

"Планот за поделба на Маке до нија 
не успеа затоа што Албанија кажа не 
на поделбата", тврди Миљо. Неговата 
приказна за те левизијата ја по твр-
дува и то гаш ниот претседател на Ко-
мисијата за надворешни работи во 
ал банското Собрание, Сабри Годо, 
кој, исто така, наведува дека та ков 
предлог пристигнал од Скопје. Во ин-
тервјуто, Миљо ги по тврдува наво-
дите на лидерот на ДУИ, Али Ахмети, 
кој прет ход но во разговорот за Ал-
сат изјави дека Георгиевски во 2001 
година му нудел не само "етничка по-
делба на Македонија туку и ме ну-
вање на границите во ре гионот". 
"Пред логот кој го спом нува Ахмети 
во 2001 година го доживеав како ми-
нистер за на дворешни работи на Ал-
банија. То гаш албанската Влада го от-
фр ли овој предлог на поранешниот 
премиер на Македонија, Љубчо Геор-
гиевски, бидејќи го гледавме како 
на ционалистички предлог и како 
обид за енклавизација на Албанците. 
Тоа беше обид да се формира ет нич-
ки чиста маке дон ска држава, работа 
која не мо жеше во ниту еден случај 
да се оствари на терен и истовремено 
ќе претставуваше преседан за им-
плементација на вакви слични фор-
мули и на други места". 
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