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КОЈ ЗАГОВАРА ФЕ    ДЕРАЛНА МАКЕДОНИЈА?КОЈ ЗАГОВАРА ФЕ  

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

САД, ЕУ и НАТО се решени на било 
кој начин на Косово да му ја да дат 
независноста, која му е ветена 

уште во 1999 година. Заканите на Русија 
многумина ги сметаат како мачкина 
кашлица, бидејќи и во случај на вето во 
Советот за безбедност, западната меѓу-
народна заедница ќе го спроведе ре-
зерв ниот план, кој заткулисно се спом-
нува подолго време. Јасно е дека со 
статусот на покраината или протек то-
ратот, како што некој милува да рече, се 
мерат силите меѓу САД, кои во по след-
ниве дваесет години се неприкосновени 
на светската геополитичка сцена, и Ру-
сија, која на стартот на новиот ми ле-

ниум неочекувано зеде голем залет, 
враќајќи се онаму каде што беше до па-

Грците ни напишаа два 
извештаја во американскиот 
Конгрес, во кои наместо 
Република Македонија, како 
што нè признаа САД, стоеше 
ФИРОМ. И ништо. Сè помина 
како ништо да не им се 
случило на македонските 
дипломати (ако ги има). 
Деновиве пристигна нов 
ладен туш, овој пат од 
Брисел. Пратеникот Ерик 
Мајер предлага ревизија на 
уставното уредување на 
Македонија. Албанското и 
"словенското" население 
требало да се спогодат 
околу некои битни прашања 
меѓу кои и 
федерализацијата на 
Македонија. Холанѓанецот 
ни ја посочува Белгија како 
пример. А, ние свадби и 
крштевки ќе тераме. Сè 
друго ни е ОК. Е, арно ама 
умре циганката што ја 
фалеше Македонија.

ѓањето на Берлинскиот ѕид. Веројатно 
никој нема намера од срце да им дава 
нова држава на Албанците, ниту пак не-
кој од душа ќе го спречи тоа со некакво 
вето во Њујорк. Секој си ги гледа своите 
интереси. Тие си поигруваат со малите. 
Преку нивните подгрбавени плеќи ќе 
профитираат џелатите. Само ние уште 
долго ќе тонеме низ балканското мочу-
риште кое никако да пресуши.

КОСОВСКИОТ НЕ Е 
ЕДИНСТВЕНИОТ 
ЕКСПЕРИМЕНТ

Марти Ахтисари на крајот од својата 
политичка кариера, наместо да ја до-
чека пензијата со прифаќање на "ре-
мек-делото" наречено втора држава за 
Албанците, ризикува да биде опишан 
од историјата како човек кој само се 
оби дел во нешто, но не успеал да го на-
метне затоа што било преседан во ме-
ѓународното право. Значи, и покрај тоа 
што целиот живот како дипломат се во-
дел по насоките на правото и правдата, 
овој пат го крши истото, кинејќи делови 
од суверени држави и давајќи ги на 
други. Не е ова просрпски или проруски 
став. Да не се добие таков впечаток. Тоа е 
став на целата светска политичка ели та, 
која се придржува на начелата и при-
добивките од Повелбата на ООН. Ако 
таа повеќе не се почитува или се чита 
меѓу редови како кому му одговара, то-
гаш се поставува прашањето - зошто 
всушност постојат Обединетите нации? 
За хонорари, за маскарада на привид-
ната демократија, за лажната хуманост, 
која деценија ипол се изразува кон не-

"Предлог - резолуцијата бара 
редефинирање на Македонија. 
Веќе сме изградени како држава 
и нема потреба да земаме при-
мери од Белгија или од Шпанија. 
Овој извештај покажува огромно 
непознавање на историјата, на 
географијата и на правниот сис-
тем на државата. Во него секаде 
се спомнуваат два народа: ал бан-
ски и словенски, а никаде нема 
збор за македонски или за ма-
кедонски јазик".

Лилјана Поповска, 
претседател на ДОМ и 
пратеник во Собранието на РМ

ЕВРОПСКИТЕ ПАРЛАМЕНТАРЦИ НЕ РАЗМИСЛУВААТ ЕВРОПСКИТЕ ПАРЛАМЕНТАРЦИ НЕ РАЗМИСЛУВААТ 
ЕВРОПСКИ, ТУКУ ШОВИНИСТИЧКИЕВРОПСКИ, ТУКУ ШОВИНИСТИЧКИ
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КОЈ ЗАГОВАРА ФЕ    ДЕРАЛНА МАКЕДОНИЈА? ДЕРАЛНА МАКЕДОНИЈА?

кои земји... ? На светот не му е потребна 
таква организација. Зачудува самоуве-
реноста на некои видни и истакнати 
дипломатски претставници отаде Атлан-
тикот, па и овде од ре зи денциите во 
Брисел, дека косовскиот случај ќе биде 
еден и единствен од та ков вид во све-
тот. Значи, се прави екс перимент. На 
таков начин се тестираат новопро нај-
дените вакцини во лабора ториите на 
медицинските центри, но само врз жи-
вотни. Во случајов се прават опити врз 
луѓе. Денес сме во ситуација од која 
јасно се гледа дека и неза вис носта, но и 
сегашниот статус на Косово се потен-
цијално буре барут на Бал ка нот. Затоа 
не треба ништо да се ветува. Тоа беше 
направено пред осум години од страна 
на дипломатијата предводена од Хол-
брук и Олбрајт, кои негуваа тес ни врс-
ки со нарко-терористичките ти пови од 
поранешната ОВК. Денешната амери-
канска администрација веројатно не 
може да ја ревидира нивната одлука, 

докажат дека една исламска држава 
каква што ќе биде Косово успешно со-
работува и е партнер на западната хе-
мисфера. Тоа ќе биде огромен удар за 
Ср бија, која може да се најде под лупата 
на светските терористички организа-
ции, како земја која е против мусли ман-
ското самоопределување. Оваа цел во-
општо не се крие. Таа јавно се кажува 
во западните медиуми, во амери кан-
скиот Конгрес, во европските инсти ту-
ции. Косовската независност веќе е из-
дигната на ниво на демократскиот пие-
дестал и секој оној кој ќе се спро тив-
стави на таа идеја, ќе биде опишан како 
антидемократ и узурпатор на чове ко-
вите права за слобода. Можеби затоа 
Македонија ќе се обиде прва да го при-
знае, за да му покаже на светот колку е 
подготвена да ја брани демократијата и 
слободата на народите. Но, секој реа-
лен аналитичар, кој не е обременет со 
идеите за квазидемократија и некаква 
хуманост, ќе каже дека новата европска 

ДИЈАЛОГОТ МОРА ДА ПРОПАДНЕ ЗА ДА ПРОПАДНЕ 
И ВЛЕЗОТ ВО НАТО

И НАТО полека ни бега од дофатот. Хрватска е сигурна, 
за Ма кедонија и Албанија веројатно ќе се почека. Ќе се ра-
дуваме само ако нè спомнат на идниот самит на Али јан-
сата. Очигледно е дека долниов дел од Балканов сè уш те 
не е среден. Го местат за ново рекомпонирање. Стра те гии-
те се менуваат. А, на Владава само што не й тргнало. Й ја 
наместија ДУИ за да ги кочи ра ботите. Немањето дијалог, 
што смислено и плански е доведено на ова ни во, ќе биде 
веш тото оправдување на големите сили дека Маке донија 
не е подготвена за во НАТО. А, дијалогот мора да про пад-
не, за што на ДУИ й нарачаа да постави такви барања, кои 
никој нормален политичар нема да може да ги прифати. 

исламска држава е создадена со на сил-
ство, и воено и политичко, во кое учес-
твуваа и бројни светски дипломатии. На 
таков начин нема да се издвои само 
Косово од Србија, туку во блиска ид ни-
на и на Македонија ќе й се сервира слич на 
чинија од која ќе мора да ги вкуси гор-
ките плодови на т.н. меѓу на родна заед-
ница. Јасната потврда дека тоа е така е 
содржана во неодамнешниот извеш-
тај на Европскиот парламент, во кој 
се предлага Македонија да го при-
фати концептот на бинационална и 
фе дерална држава. Сме можеле да жи-
ве еме по принципот на Белгија и на 
некои други земји кои имаат феде ра-
тивно уре дување. Нон-сенс е најви со-
кото пар ламентарно тело на Европа да 
заговара промена на уставниот поре-
док на зем јава. И никој од домашниве 
платени по литичарчиња не застана маш-
ки да ја одбрани државата од очи глед-
ниот раз градувачки курс на некои ев-
ропски земји. Секоја чест на Лилјана 
Поповска, ко ја како жена мораше да ги 
оправда ско пените политичари-мажи.

КОЈ ЈА СПОТНУВА 
ДУИ ВО БАРАЊАТА?
Во член 21 од Нацрт-извештајот на 

Европскиот парламент се бара нов 
договор меѓу претставниците на две-
те најголеми јазични групи во Маке-
донија за прашањата во врска со ко-
ристењето на јазиците, моделот на 
владеење и за конодавните проце ду-
ри, што прет ста вува директно заго ва-
рање на промена на уставниот поре-
док на државата. Уш те поопасно е што 
такви предлог-тези се протуркуваат во 

која длабоко се всадила во умот и во 
ду шата на косоварите.

 

ЕВРОПСКИОТ 
ПАРЛАМЕНТ ПРОТИВ 

РАМКОВНИОТ 
ДОГОВОР

Противниците на идејата за не за вис-
ност на косовскиот протекторат пред-
упредуваат на опасноста од раѓање 
нова исламска држава на европскиот 
континент. Истите тие й објаснуваат на 
јавноста дека САД и Европа тоа на-
мерно и свесно го прават од неколку 
причини. Имено, познато е дека за пад-
ните земји се непопуларни во мусли-
манскиот свет, особено по преземањето 
на воените операции во Ирак и Ав га ни с-
тан, како и конфронтацијата со Иран. 
Поради тоа, тие се решени да создадат 
пример во светот со кој ќе покажат и ќе 
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некакви извештаи токму сега, кога се 
крои судбината на Косово и на Србија. 
Но, дури сега е јас но зошто толку долго 
време ДУИ при тиска за некакви нови 
закони за ОНА, за јазици, за формирање 
влада и сл. Дали можеби имаа нара ча-
тел однадвор за да почнат со една таква 
процедура, па ко га Никола и компанија 
за последен пат ќе кажат НЕ МОЖЕ, да 
почне сценариото за конечна поделба 
на Македонија. Ка ко што тргнале рабо-
тите крајниот епи лог може да биде таков. 
Доколку хипо тетички претпос тавиме 
дека финишот е токму тоа, се поставува 
едно круцијално прашање - дали Ма-
кедонија има излез на стратегија од таа 
стапица? Од се гаш на гледна точка, ве-
ројатно не. Маке до нија се држи за Рам-
ковниот договор од Охрид како пијан 
за стап и не гледа по далеку од тоа. Ќе се 
потврдат тезите на многумина кои пред-

чи и промена од ко рен. Континуираното 
оспорување на македонската нација, 
јазик и култура, конечно доби офи ци-
јален облик. Маке донија можеби сè уште 
не е свесна што й се подготвува. Таа е 
опиена од кан дидатскиот статус за влез 
во ЕУ, кој па тем може лесно да се од-
земе, се радува на најавите за влез во 
Алијансата но, од друга страна работите 
стојат сосема поинаку, сосема обратно 
од она што ни се ветува.

ЕВРОПА 
ПОТТИКНУВА 

СОЗДАВАЊЕ ГОЛЕМА 
АЛБАНИЈА

Најавениот предлог-проект за фе де-
рализација на Македонија од страна на 
Европскиот парламент, кој сега мо жеби 
нема кој знае какво значење, всуш ност 
има длабока позадина. Тој тре ба да ја 
натера Македонија да почне да раз-
мислува во една таква насока. Се раз-
бира, за да се реализира тоа не из беж-
но ќе мора да се случи некоја из ре-
жирана меѓуетничка криза како онаа 
во Арачиново од пред шест години. И 
кога Македонија повторно ќе биде обе-
лежана дека е неспособна сама да се 
справува со конфликтите, на сцена ќе 
стапат истите оние типови кои ни го 
напишаа и наметнаа Рамковниот до го-
вор. Но, сега со нови анекси кои ќе зна-
чат крај за македонска Македонија. Ако 
некој однадвор навистина ни подгот-
вува такво сценарио, како што сега се 
предлага во облик на нацрт-извештаи, 

во тој случај Македонија без одложу-
вање мора да ги впрегне сите рас по-
ложливи сили и да почне агресивна кам-
пања низ влијателните светски центри 
за одбрана на македонската вистина и 
на македонската физичка конституција, 
пред сè. Извештајот на Европскиот пар-
ламент е уште несоборлив доказ дека 
Косово не е и нема да биде един стве-
ниот случај со кој ќе се растураат суве-
рени држави. Дали можеби Македонија 
е следна? И уште една теза. Доколку Ко-
сово стане независно, како што се пред-
лага, и доколку извештајот на Европар-
ламентот има официјална позадина, то-
гаш на повидок е создавање големо ал-
банска држава на Балканот. Како по ина-
ку да се толкува безрезервната под дрш-
ка на планот на Ахтисари и последниот 
скандал на Европското собрание?

НЕИЗБЕЖНА 
КАДРОВСКА 

ПРОМЕНА ВО 
ДИПЛОМАТИЈАТА

Во контекст на ова, индиректно мо-
жат да се проанализираат и други слу-
чувања за кои некои мислат дека не-
маат никаква допирна точка, но се ис-
клучително тесно поврзани. Имено, На-
црт-извештајот на Европскиот парла-
мент доаѓа неполн месец по појаву ва-
њето и на втората резолуција во аме-
риканскиот Конгрес, во која стои ре фе-
ренцата ФИРОМ. Во таа резолуција, ко-
ја беше издејствувана од страна на грч-
кото лоби во САД, Македонија и "дел од 
македонското население" се обви ну-
ваат за иредентизам, грабеж на грчката 
историја и ред други работи. Извештајот 
на европарламентот, исто така, има так-
ва тежина, со една нова компонента, а 
тоа е што директно предлага измена на 
севкупната уставна материја почнувајќи 
од името, законот за јазиците до про ме-
на на унитарниот поредок. Што се слу-
чува со Македонија? Ова е прашање на 
кое мора веднаш и без одложување да 
одговорат Милошоски, Груевски, маке-
донскиот корпус амбасадори и нашите 
претставници во Брисел. Работат ли 
неш то оние кои се испратени на мисија 
во ЕУ, НАТО, ОБСЕ? Очигледно е дека 
Македонија е пред сериозен дипло мат-
ски дебакл. Толку негативни извештаи и 
препораки државава не добила збирно 
во последниве десет години. Тоа што 
Дорис Пак се обиде да нè утеши дека 
извештајот на Ерик Мајер, кој всушност и 
го изготвил документот, не треба да се 
сфати сериозно, е несериозна препо-
рака на истакнат европски пратеник 
како што е таа. Кабинетот на маке дон-
ската Влада, првото нешто што ќе треба 
да го направи е промена во кадровскиот 
дипломатски курс на земјава. Очи глед-
но е дека свадбените празнувања и во 
власта и во опозицијата некој успешно 
ги искористил за промовирање црни 
сценарија за Македонија.

"Првата грешка ја направивте 
со првото знаме. Откако сфа тив те 
дека сте погрешиле ја ис пра вивте 
грешката. Вториот лош потег е но-
вото име на аеро дро мот. Навис-
тина не ја разбирам причината за 
ова. Грција одамна е земја-членка 
на НАТО и на ЕУ. Не ја провоцирајте 
Грција".

Дорис Пак, европарламентарец

упредуваа во 2001 година, дека потпи-
шаниот документ под покровителство 
на Трајковски е само увертира во рас-
паѓањето на уни тар ната македонска др-
жа ва. Европскиот парламент, преку из-
веш тајот кој го пре зентира неодамна, 
го направи токму тоа. Го згази совре-
мениот македонски Устав, кој нема не-
која популарност меѓу македонското на-
селение зашто е до не сен под присила, 
и поттикна доне су ва ње нов, кој ќе зна-

ЕРИК МАЈЕР - АВТОРОТ НА ЕРИК МАЈЕР - АВТОРОТ НА 
НАЦРТ-ИЗВЕШТАЈОТ НА НАЦРТ-ИЗВЕШТАЈОТ НА 
ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ, 
СО КОЈ ГО УРИВА УСТАВНИОТ СО КОЈ ГО УРИВА УСТАВНИОТ 
ПОРЕДОК НА МАКЕДОНИЈАПОРЕДОК НА МАКЕДОНИЈА


