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НЕМИРИТЕ Н   А КОСОВОНЕМИРИТЕ Н  
ЌЕ ГО ОДЛОЖАТ     ЧЛЕНСТВОТО НАЌЕ ГО ОДЛОЖАТ    
МАКЕДОНИЈ   А ВО НАТО!?МАКЕДОНИЈ 

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Во целиот овој лабораториски про-
ект на меѓународната заедница за 
иднината на косовскиот про тек-

торат најмогу ќе профитираат ниско ин-
телектуалните нарко-терористички ти-
пови чиј живот е скроен по принципот 
на шверц, подметнување, рушење и 
уби вање. На крајот тие ќе бидат т.н. ко-
латерална штета, која во извештаите на 
големите сили влегува во "рубриката"- 
под разно. Во моментот кога дел од бал-
канскиот регион ја спроведува послед-
ната фаза од пристапувањето во север-
ноатлантската Алијанса се појавуваат 
нови фази во кои е можно сè да "отиде 
во мајчината". 

Македонија и Албанија, како непо-
средни соседи на Косово и на Србија, 
во чии рамки се одвива една од послед-
ните епизоди на нерешената енигма, се 
под постојан ризик нивните очекувања 
за влез во НАТО да бидат одложени на 
одредено време, или уште полошо - да 
бидат суспендирани. Можеби некој на 
ова пишување нема да му даде ве ро до-

Косово влезе во неизвесна 
фаза од решавањето на 
неговиот статус. Но, како сè 
да е на почеток. Повторно 
сите предлози на зелената 
маса, повторно против 
независноста и 
проширената автономија, 
повторно поделбата како 
извесна опција. Разликата 
се состои само во посилната 
улога на Русија, која ги мати 
одамна зацртаните планови 
на западните земји. Другото 
сè е исто. Желби за голема 
Албанија, за Илирида, за 
источно Косово... Во битката 
меѓу Истокот и Западот, 
веројатно повторно жртви 
ќе бидат балканските 
народи, кои не ја научија 
лекцијата од минатите две 
децении - дека нивните 
територии се само полигон 
за одмерување на силите 
меѓу двете хемисфери.

стојна димензија или, пак, ќе го сфати 
ка ко наивно, но има елементи кои мо-
жат преку ноќ да ги променат нештата и 
од фаворити за влез во Алијансата да 
станеме аутсајдери. Кои се причините 
за една ваква по малку песимистичка 
ана лиза? Мислењата на одредени наши 
функционери дека пристапот на Маке-
донија во северноатлантскиот воен со-
јуз за година-две е веќе 90 отсто завр-
шена работа, се навистина смешни. Фо-

кусирањето на реформите во од бра на-
та, во политичкиот и во судскиот сис-
тем, во спроведувањето на начелата од 
охридскиот Договор и меѓуетничките 
односи во државата се навистина пре-
суден, но не и доволен аргумент за да 
можеме да им правиме друштво на вое-
но најмоќните на планетата. Неспорно 
е дека Македонија на внатрешен план 
ги задоволува критериумите кои од неа 
ги бара НАТО, добива пофалби од гене-

"Нема индиции кои би наложиле 
зголемен степен на борбена готовност 
на Македонската армија. Состојбата на 
границата кон и во самото Косово по-
стојано будно се следи. Сите сценарија 
за кои се говори, меѓу кои и за поделба 
на покраината, се само шпекулации. 
Планот на Ахтисари е сè уште актуелен. 
Македонија го поддржа тој план и за-
сега нема промена на тој став. Со оп-
штенијата и најавите од движењето 
'Илирида' не треба да ги сфаќаме се-
риозно. Секакви внатрешни тензии во 
Косово мислам дека нема да имаат 
влијание на безбедносната состојба во 
регионот, бидејќи едно е да се пре диз-
викаат внатрешни политички тензии, а 
сосема друга е ситуација на зголемени 
безбедносни ризици".

Лазар Еленовски

ДАЛИ Е ДОВОЛНА ПАРТИЦИПАЦИЈАТА НА РМ ВО НАТО ДАЛИ Е ДОВОЛНА ПАРТИЦИПАЦИЈАТА НА РМ ВО НАТО 
ОПЕРАЦИИТЕ ЗА ДА СТАНЕ ЧЛЕНКА НА ВОЕНАТА АРМАДА?ОПЕРАЦИИТЕ ЗА ДА СТАНЕ ЧЛЕНКА НА ВОЕНАТА АРМАДА?

ДОДЕКА СИТЕ КРЕНАА РАЦЕ ОД АХТИСАРИ, МАКЕДОНИЈА 
ЦВРСТО МУ ВЕРУВА
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НЕМИРИТЕ Н   А КОСОВОА КОСОВО  
ЌЕ ГО ОДЛОЖАТ     ЧЛЕНСТВОТО НАЧЛЕНСТВОТО НА  
МАКЕДОНИЈ   А ВО НАТО!?А ВО НАТО!?

дека тоа не е вовед во создавање го ле-
моалбанска држава на овие простори. 
Тоа е прва фаза во востоличувањето на 
државната творба која би ги имала 
границите од Втората светска војна. 
Туку-така во овој период не се одржани 
протестите во Прешевската долина, со 
кои се бараше некаков статус на албан-
ското население во оваа област на југот 
од Србија, не се случајни медиумските 
писма кои некакво парадвижење ги 
испрати до средствата за информирање 
во Македонија, а со чија содржина се 
по вика на создавање федерална Маке-
донија. Ако Европа не знае што значи сè 
тоа, тогаш таа не е достојна да води ре-
гионална и светска политика. Таа е за-
главена самата во себе и во нејзиниот 
фантомски устав, па подалеку од пред-
вор јето на Брисел не знае што се слу-
чува. 

ЗАБЛУДАТА НА 
МАКЕДОНСКИТЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ
Токму од овие причини балканскиот 

регион ќе биде одвратен од намерата 
догодина да ја добие поканата за чл ен-
ство во НАТО. Најголема штета од но-
виот развој на околностите ќе претрпат 
Македонија и Албанија, но не и Хрват-

ралите во Брисел, Буш ни испраќа чес-
титки дека исклучително напредуваме 
на патот кон посакуваната цел. Но, дали 
сè тоа е  доволно за да се надеваме дека 
во април следната година Македонија 
од Букурешт ќе ја слушне посакуваната 
реченица дека сме ја добиле поканата 
за влез во Алијансата? Сега сè е в ред, 
сè тече според планот, но одредени слу-
чувања можат целосно да ја изместат 
приказната од колосек. Се прашуваме 
кој толку може да й наштети на маке дон-
ската држава и во последната трка од 
маратонот да падне на последната пр еч-
ка. Одговорот е - Косово.

ЕВРОПА НЕ ЗНАЕ ШТО 
Й СЕ СЛУЧУВА

Сè појасно е дека решението за ста-
тусот на сè уште правно постојната јуж-
на српска покраина сега е најтешко за 
донесување откога процесот е почнат. 
Балонот се дува, прашање е само кога 
ќе пукне и ќе го врати регионот во го-
дините кога царуваа националистите 
од сите страни. Масло на огнот доле-
ваат и бројни дипломати од меѓуна-
родната заедница кои буквално прават 
експерименти со Балканот за свои по-
треби. Едни ќе прогласувале едно стра-
на независност, други ги тераат косо-
варите токму тоа да го направат, трети 

по викуваат на испраќање српски воени 
сили во српските средини на Косово, 
четврти ќе ја отцепуваат Прешевската 
долина и ќе ја поврзувале со Косово, 
петти заговараат федерална Маке дони-
ја... Најголемата вина за севкупниот 
хаос кој се надвиснал над овие про сто-
ри ја сноси токму таа меѓународна за-
едница. Во битката меѓу САД и Русија, 
за контрола на нивните региони од ин-
терес, Европа се покажа како не спо соб-
на страна самата да го реши проблемот, 
кој географски и територијално й при-
паѓа. Тоа ги поттикнува радикалните 
еле менти, незадоволни од состојбата 
во која се наоѓаат и неостварените апе-
тити кои ги пројавуваат. Затоа и денес, 
во 2007 година, Балканот живее како во 
средината на деведесеттите, живее со 
визиите за големи држави, за етнички 
територии во кои малцинствата би би-
ле никој и ништо. Е, на тој тест паднаа 
Европа и нејзините сојузници. Со ништо 
не успеаја да й докажат на јавноста, да 
ни докажат нам, дека сонот за голема 
Албанија е мртов, дека сонот за голема 
Србија пропадна со заминувањето на 
Милошевиќ. Напротив, денес има сè по-
веќе фактори кои историската цел пов-
торно ја оживуваат и работат за неа. 
Никој не може да ме убеди дека Косово 
е приказна сама за себе, дека не може и 
не смее да биде преседан во светското 
право, никој не може да биде убедлив 

"Поделбата на Косово е едно од 
најлошите можни решенија како 
солуција за идниот статус. Имено, 
тоа би значело дека ќе се ис цр ту-
ваат нови граници само врз ос но-
ва на етничкиот принцип. Во онаа 
мера во која можеме да влијаеме, 
се разбира, нашето влијание не е 
пресудно, треба да се спро тив-
ставиме на таквото решение за 
Косово".

Бранко Црвенковски

  Таканаре че ната 
Илирида ги повика 
ал банските пар ла-
ментарци да го на-
пуштат ма кедон-
ското Со брание. До 
раз врската на те-
риторијалното раз-
граничување, Ре-

пуб лика Илирида ќе била контролирана од одбранбените сили и 
трупите за внатрешна контрола на таа творба. Доколку се об-
новат бунтовничките акции во Западна Македонија, пара фор-
мацијата на Невзат Халили немало да преземе одговорност за 
состојбите.
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ска, за која постојат многу поголеми гаранции за влез во 
Алијансата. Хрватска географски, па и стратешки не при-
паѓа на косовскиот ла виринт. Таа не би била инволвирана 
во евентуални нови конфликтни сезони поврзани со 
српско-албанскиот спор. Но, затоа пак, Македонија не по 
своја вина ќе се најде во вителот на новите пресметки за 
контролата на косовско-метохиската област. Деновиве 
слушаме како министерот за одбрана Лазе Еленовски 
бил сè поубедлив во до го диш ната покана за при ста пу-
вање на Македонија во семеј ството на најмоќните. И сè е 
ОК кога човек се надева на нешто, го посакува тоа, ра-
боти за тоа. Но, кога ќе ги по гледнеме фактичките состој-
би ќе видиме дека има нешто посилно од декларативната 
поддршка на САД кога е во прашање таа наша цел. Со 
што Македонија ќе влезе во НАТО - со недефинирана 
граница кон Косово, која ќе ста не непостоечка доколку 
отпочнат кризни моменти, со ра кетни напади врз Владата 
кои веднаш беа оквали фику вани како терористички, со 
организации од екстремен тип кои не планирале војна, 
туку само промена на вна трешното уредување на зем-
јата? НАТО од идната членка бара стабилност, а ние со 
вакви моментни состојби ќе ге нерираме нестабилност. 
Затоа, по малку со резерва тре ба да ги примаме по вре-
мените, но континуирани залож би на американската ад-
министрација за наше скорешно пристапување во НАТО. 
Можеби сè тоа е во функција на менаџирање на при-
времена стабилност на овие про сто ри, што доколку било 
кажано поинаку би развиле тензии. Еве една хипотетичка 
теза. Што би се случило доколку и по истекот на 120 дена 
преговори за Косово повторно не дој де до решение меѓу 
Белград и Приштина? Рокот за вр шува во ноември, а ток-
му во ноември, на денот на ал бан ското знаме премиерот 

Чеку најави еднострано прогласување независност. Неизбежно 
тензиите ќе растат, парамилитарните структури од двете страни 
ќе го чекаат моментот. Со еден збор, ќе се повтори 1999 година, 
можеби не со толкав обем, но ќе ја има. Земјава повторно ќе се 
најде во незавидна положба. Дали НАТО тогаш ќе биде рас по-
ложен во своето јато да прибира зем ји со висок степен на кри-
за? Веројатно не. А, нашиве тогаш ќе при тискаат за брз прием 
во Алијансата затоа што тоа ќе го ста билизирало регионот. Ќе 
ни се повтори епизодата од пред осум години, кога тогашната 
македонска дипломатија на чело со ал тернативецот Александар 
Димитров молеше по натовските куло ари Македонија веднаш 
да се прими во структурите на Али јансата. Е, пардон, ама тоа не 
е принципот на работа на Брисел и на Вашингтон. Таквиот по-
тенцијален развој на состојбите ќе ја одложат македонската 
перспектива за во НАТО барем за две го дини. Период во кој 
можат да се случат многу работи - од зас та нување на здрави но-
зе, до губење и на овие придобивки кои се га ги имаме. Во тој 
период можеме да имаме поинаква граница кон северниот со-
сед, поинакво име со Грција, поинакво вна треш но уредување 
на државата. Дали тогаш НАТО би примал "ки лава" држава која 
не издржала во тешките моменти? Не. Мо жеби ова звучи крајно 
песимистички, но досега многу пати се покажало дека сите ма-
кедонски администрации досега непод готвени ги дочекуваа 
регионалните неприлики и живееја со заблудата дека сме изо-
лиран случај кој не трпи влијание од регионалното опкру жу-
вање.

САМО НАВИДУМ МИРНО...САМО НАВИДУМ МИРНО...

"Со измислените приказни за 
губење на трпението, Албанците 
се обидуваат да создадат услови 
за еднострано прогласување на 
независноста, но извесно е дека 
постојат две добро подготвени 
варијанти на нивно дејствување. 
Првата е да се посегне по на сил-
ството, па потоа да се прогласи 
независноста, а втората, по про-
гласувањето, со оружје да се оби-
дат да воспостават контрола во 
северниот дел на Косово каде не-

избежно ќе дојде до судар со Србите. Албанците се 
свесни дека ако сакаат признавање и од други држави 
освен од САД, тогаш оружјето не би им помогнало, но 
доколку Американците им речат да тргнат во поход, во 
тој случај тие ќе војуваат. Оттука, насилство на Косово 
ќе има, но само доколку НАТО тоа го сака".

Милован Дрецун, воен коментатор

 "Западот дозволува во случајот 
на Косово да се користат заканите за 
условување на преговорите. Со тоа 
некој се обидува проблемот да го 
решава на сметка на светската за-
едница, односно со создавање пре-
седан кој е надвор од сите меѓу на-
родни правила. Склоноста на нашите 
партнери да отстапат пред уцените 
со насилство и анархија, очигледно е 
спротивна на индиферентноста во 
случајот со Палестина, каде со де-
цении постои слична ситуација, а па-
лестинска држава сè уште не по-
стои".

Сергеј Лавров 


