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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ОНОЈ КОЈ ГО КОВЕ ЖЕЛЕЗОТО, 
ТОЈ ГО КОВА И КРСТОТ НА 
НАРОДИТЕ НА БАЛКАНОТ

К О СО В О  Н И  Т Р О П Н А  Н А  В РАТА ! ?К О СО В О  Н И  Т Р О П Н А  Н А  В РАТА ! ?   

Според сè уште непотврдени ин-
формации, агресивната надво-
решна политика на САД успеа да 

ја стопи тврдоглавоста на Русија, од-
носно она што Наполеон не го стори, 
или Хитлеровата војска во 1941 го ди-
на, тоа го направи Вашингтон. Москва 
потклекна, "Црвениот плоштад" е ос-
воен. Русија го менува тврдиот став за 
недавање независност на Косово, со 
што повторно длабоко ги разочара 
Србите. Оваа ротација на ставовите, 
пиши па бриши, скапо ќе ја чини Ср би-
ја, која полека се стабилизира по тур-
буленциите предизвикани со кризата 
околу формирањето нова Влада. Се-
пак, "предавството" не само што ќе се 
одрази на српската, туку и врз маке-
донската политичка сцена, која е зафа-
тена од внатрешно коалиционо невре-
ме. Значи, во овој момент само едно е 
сигурно дека во рок од осум години, 

Според бриселски извори, 
последните средби на 
министрите Милошоски и 
Еленоски со 
евродипломатите и со 
функционерите на 
Алијансата се искористени 
за предупредување дека 
Скопје, односно Македонија, 
мора да се подготвува за 
сите варијанти.

Дури и внатрешните 
односи во Македонија, 
поврзани со дијалогот, како 
и кризата на релација 
ВМРО-ДПМНЕ и ДПА, се 
ставаат во контекст на 
прашањето на статусот на 
Косово.

Во минатиот број на "Македонско 
сонце" во мега интервјуто со проф. 
д-р Љубомир Цуцуловски направена е 
не на мерна грешка, која се однесува 
на делот на "левоориентираните 
професори на Оксфорд, кои пре дуп-
редуваат дека како компензација на 
Западниот дел на Ма кедонија", на-
шата земја наводно би го добила 
Пиринскиот дел од Македонија.

Поради овој ненамерен пропуст 
им се извинуваме на читателите.

Србите по втор пат ја губат поддршката 
на некогаш традиционалниот партнер 
и сојузник Русија, која според речникот 
на Милошевиќ, ги предаде и за време 
на авиокампањата во 1999 година. 
Оттогаш до денес, во врска со пра ша-
њето на статусот на Косово, позициите 
на Србија и на Македонија многу се 
сменија, ниту Србите го задржаа Ко со-
во, а ниту Македонија се етаблира ка-
ко држава. Затоа прашањето како ќе се 
однесуваат политичките врхушки во 
Скопје и во Белград, ќе биде мошне 
интересно и возбудливо.

МОРАТОРИУМ ИЛИ...
Откако "баќушка" си легна на браш-

ното и ја прифаќа стратегијата за нова 
резолуција, која набрзо би требало да 
им биде предадена на членките на 
Советот за безбедност на ООН, се 

отворија многу политички сценарија 
на Балканот. Дури и внатрешните од-
носи во Македонија, поврзани со ди-
јалогот, како и кризата на релација 
ВМРО-ДПМНЕ и ДПА, се ставаат во кон-
текст на прашањето на статусот на 
Косово. Имено, само Албанците на Ко-
сово сигурно ќе профитираат, односно 
се во блага предност во однос на дви-
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жењата во регионот, додека другите 
фак тори се минорни играчи.

Доколку се остварат информациите 
дека Русите се враќаат на Косово, на 
природните граници, во српските ен-
клави, дури тогаш Пандорината кутија 
ќе биде отворена, но не поради тоа 
што Албанците од Косово нема веднаш 
да ја добијат независноста, туку ќе се 
отвори прашањето за границите на 
Балканот. Тоа значи дека оној кој го 
кове врелото железо, тој и ќе го искове 
крстот на народите и на нациите на 
Балканот.     

Според полуофицијалните инфор-
мации кои пристигнуваат од Москва, 
Русија се согласи со САД и со ЕУ за ид-
нината на Косово. Но, од друга страна, 
позитивниот сигнал или апсти нира-
њето во гласањето околу планот на 
Марти Ахтисари за статусот на Косово, 
директно ќе се одрази врз односите 
меѓу соседите. Во однос на новите по-
главја од косовската приказна, срп-
ските политичари се затечени. Тие сè 
уште пукаат со стари пароли и изли те-
ни фрази, особено политичарите кои 
уште пред 1999 година ги продадоа 
националните интереси на Србите.

"Ќе се бориме со сите легални и ди-
пломатски средства Косово да остане 
дел од Србија, а во исто време ќе се 
бориме со сите сили и што побрзо да 
влеземе во ЕУ и тоа се две неповрзани 

битки", истакна потпретседателот на 
српската Влада, Божидар Дјелиќ. Тој сè 
уште игра на старата карта Русија.

"Русија доследно инсистира на по-
читување на Резолуцијата 1244 со жел-
ба да дојде до компромис, кој ќе го при-
фатат и Белград и Приштина", оценува 
Дјелиќ во интервјуто дадено за срп-
киот печат, додавајќи дека Владата на 
Србија сака што повеќе членки на Со-
ветот за безбедност на ОН да се при-
ближат кон таа позиција. 

Инаку, прашањето за статусот на 
Косово за албанските политичари од 
Приштина е национален приоритет, 
кој дури и фигуративно ќе биде одбе-
лежан со марш од "косовската пре-
столнина" до Тирана.

"Прашањето за статусот на Косово 
не зависи од косовските власти, туку 
од меѓународниот фактор", изјави ко-
совскиот премиер Агим Чеку, дода вај-
ќи дека Косово ќе прогласи неза вис-
ност на денот кога ќе биде усвоена 
нова резолуција во ООН. Истовремено, 
тој истакна дека "тој ден брзо ќе дојде", 
оти "пријателите на Косово нема да 
дозволат одолговлекување на про це-
сот". Премиерот уште еднаш ги повика 
политичките лидери и населението на 
Косово да го зачуваат политичкото 
един ство, стабилност, партнерство и 
доверба додека чекаат на усвојување 
нова резолуција за Косово. 

ПОДГОТОВКИ ЗА 
НОВИ БЕГАЛЦИ

Што ќе прават македонските поли-
тичари? Ставот на претседателот Бран-
ко Црвенковски е непроменет. Тој ра-
ботите ги лоцира во Њујорк, а Владата 
и министрите добиваат други инфор-
мации. Според бриселски извори, ми-
нистрите Милошоски и Еленоски биле 
предупредени дека Македонија мора 
да се подготвува за многу варијанти. 
Враќањето на руските мировници на 
Косово ќе предизвика нов бран бе гал-
ци, кои ќе ја дестабилизираат состој-
бата во протекторатот, но и во нашава 
земја, што ќе се почувствува во новиот 
национален дебаланс меѓу населе-
нието.

Во прилог на ваквата теза се и одол-
говлекувањата на исходот од поли тич-
киот дијалог, кој ги обременува вна-
трешните македонско-албански од но-
си, како и новонастанатата ситуација 
во односите во владината коалиција. 
Имено, поврзаноста на Агим Чеку со 
првенците на ДПА е неспорна, но так-
виот сооднос може да се одрази врз 
релациите Скопје - Приштина, бидејќи 
во секој случај поддршката на неза-
висноста на Косово може да биде ини-
цирана и од малите сојузници на Ва-
шингтон. 


