Н А Ш АТА З Е М Ј А " П О Д С Т Е Ч А Ј "
Европа стои зад процесот на
албанизација, односно
муслиманизација на Санџак,
Косово и на Македонија. На
патот од Скопје кон Струга се
гледаат само карабини, празни
куќи без народ.
Германците имаат план за
враќање на 2.500.000 Турци и
Албанци од Швајцарија,
Австрија и Германија. Тие ги
финансираат нивните
организации за купување
православна земја на Балканот,
за утврдување на една
територија каде со реадмисија
би ги вратиле муслиманите
Албанци и Турци во Македонија
и би се формирала муслиманска
држава, која би одела на сметка
на Македонците или на Србите.

ВАНЧО ШЕХТАНСКИ СМЕТА ДЕКА ДУРИ
СЕГА СМЕ НА ПАТ ДА ГО ВИДИМЕ ГОСПОД

КОСОВО ДОБИ
Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

В

о 1990 и во 1991 година кај македонскиот народ се чувствуваше
национална еуфорија, бидејќи
постоеја предуслови за независност и
за самостојна држава, која всушност ги
оствари вековните идеали на Македонците. Но, 16 години подоцна, ако трезвено се анализира севкупната внатрешна ситуација во Р Македонија и притоа
се земат предвид информациите за статусот на Косово, нè очекуваат големи
политички, општествени, економските
и, пред сè, геостратешки промени. Имено, традиционалните идеи за распарчување на Македонија и нејзино територијално присвојување кон Србија, Албанија, Бугарија или Грција, се актуелни,
бидејќи со заплеткувањето на прашањето за протекторат се активираат тезите, кои се поврзуваат со ставовите на
САНУ, која е поддржана од Албанската
академија, а се однесуваат на исцртувањето нови граници. Поради овие
причини претседателот на РМ, Бранко
Црвенковски, го свика Националниот
совет за безбедност, кој може само да
ги зацврсти досегашните македонски
политички ставови околу ова прашање
и да се надева дека фрлената ракавица
за поделба на Косово по етнички прин-

А МАКЕДО
цип нема да се оствари. Но, ако оваа
солуција победи, во тој случај дури тогаш Македонија ќе "го види Господ".
Значењето на неодбележувањето на
границата со протекторатот претставува сигурен синоним за ново прекројување на границите на Балканот, а по
принципот на споени крвни садови се
очекува верижна реакција на Албанците во Македонија, кои сигурно ќе бараат федерализација и отцепување. Тежината на овие аргументи ги образложува претседателот на партијата ТМРО,
Ванчо Шехтански.

СРПСКО-АЛБАНСКО
СЦЕНАРИО
"Од 1990 г. континуирано се случуваат процеси, кои одат во прилог на
разградување на македонската држава,
процес кој всушност го договорија
САНУ и Албанската академија", оценува
Шехтански, кој потенцира дека тие се
договориле за поделба на Косово и на
Македонија.
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"Ова што се случува последниве 17 г.
дисолуција на македонското стопанство, не е ништо друго, туку реализирање на планот на академиите од соседството. Според нив, северниот дел на
Косово над реката Ибар треба да остане
во Србија, додека делот кој ќе биде
надвор од линијата од Куманово до
Струга треба да биде во границата на
идната голема Албанија. Тоа е албанскосрпскиот договор, кој беше и причина
за војната во 2001 г. Во тоа сме убедени,
бидејќи војната ја предизвика КОС. Видете, сите генерали, кои беа на страна
на УЧК или на ОНА, од Г'зим Острени до
Агим Чеку, сите беа високи офицери на
поранешната ЈНА. Значи, тој план за
српско-албанска поделба на Косово и
на Македонија постои. Ова се потврдува
и со фактот дека околу 20 години нема
државна инвестиција во Западна Македонија. Сите фабрики се затворени,
Македонците се под стечај, а што друго
им останува, поради засиленото етничко чистење на реонот - да ги продаваат имотите. Во истиот период има
150.000 доселеници од Косово, а на-

И Л И П Р Е Д РА С Т У РА Њ Е ! ?
спроти ова, иста бројка Македонци ја
напушти земјата. Според овие факти,
комплетно е сменета демографската
слика на етничкиот состав на населението. Аргументите нè упатуваат на констатацијата дека сценариото е живо и
се работи за српско-албански договор
за поделба на Косово и на Македонија",
истакнува лидерот на партијата.
Последните најави на Контакт групата за Косово, кои преговараат и со
Белград и со Приштина, всушност прокламираат текст за етничка поделба на
Косово, кој претставува дефинитивен
договор на инволвираните страни.
"Во исто време активна е и една
друга теза, која се потврдува со картата
на ЕУ за поделба на Македонија меѓу
Албанците и Србите, која би ја потврдила важноста на Букурешкиот договор
од 1913 г., со кој Србија е до Гевгелија и
се граничи со Грција. Имено, во 1990 г.
ЕУ, под покровителство на МИ-5, британска разузнавачка служба, направи
план за границите на Западен Балкан,
кој нуди решавање на албанското и на

"Газдата на 'Ал сат', Беџет
Пацоли, промоторот на 'голема Албанија' месечно уплатува по 8 милиони евра за финансирање на фондацијата
'Конрад Аденауер'. Сега видете кој ги финансираше минатогодишните избори во Македонија", вели соговорникот.

српското прашање. Оваа карта повторно ја осведочува констатацијата
дека таму каде е Република Српска,
северниот дел на Косово и дел од Македонија, со Скопје-Велес до Росоман,
како и дијагонално до Кратово, би требало да останат во Србија. Делот од Куманово до Струга би й припаднал на
новата албанска држава, а битолскиот
дел, од Охрид до Штип, би бил во новосоздадената република, која би се

протегала до Јужна Албанија и до Јонско Море. Последниот кантон - Струмица би й се припоил на Бугарија. Тоа е
првата поделба од 1912 г. Оваа опција е
многу актуелна, така што РМ мора да
биде свесна дека на Балканот ќе има
нови граници и тоа најверојатно во
2008 г. Со дисолуцијата на Косово останува нерешено македонското прашање. Затоа мораме да го отвориме македонското прашање, како во Грција така во Бугарија и во Албанија каде има
повеќе од 1.500.000 Македонци и Власи.
Тоа се романизирани Македонци, кои
во текот на Римската империја се романизирале. Тоа значи, ако се водиме
по етничкиот принцип на чисти територии, кои ги има во моментов, во тој
случај сигурно дека македонската држава треба да бара излез на море, односно на Јонско Море. Како на ова прашање ќе реагираат Грција или Бугарија?
На Грција й одговара опцијата на ЕУ, со
картата Македонија е монета за поткусурување. Всушност, Грција се плаши од
македонското прашање, исто така, и Бу-

ВА "ИЗГРЕЈСОНЦЕ",

НИЈА "ШИПАК"
гарија. Но, ја прифаќаат и српско-албанската опција, која предвидува размена на територии. Ако се гледаат турските карти од 1913 г. Косово, Санџак и
Западна Македонија се дел од познатата
зелена трансферзала 'Зетра', каде не
случајно се појавува муслиманскиот
ентитет, кој е присутен на просторот. Во
секој случај, Македонија ја чека тешко
искушение. Најверојатно ќе дојде до
еднострано признавање на Косово, без
северниот дел каде живеат Србите. Такво барање ќе се случи и со Србите во
Република Српска, потоа барање на Албанците во Македонија итн. Тоа значи
федерализација во Македонија, која како единка за година, две или три ќе
бара отцепување. Затоа нашата земја ќе
мора да е подготвена за косовската разврска и под итно да го активира и реанимира македонското прашање како
единствено нерешено прашање на Балканот и негово отворање во Бугарија,
во Грција и, пред сè, во Албанија", оценува Шехтански, додавајќи дека сите
три сценарија се можни.
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САД ЕДИНСТВЕН
СОЈУЗНИК
"Лично сметам дека ќе има промени
на границите, кои најверојатно ќе се
одвиваат по етнички принцип, во кој
можеби ќе има размена на територии,
од Сарај до Вруток, со Дебар и Струга,
но без Кичево. Можеме да очекуваме и
референдум за отцепување на Албанците од Македонија. Во тој случај ќе мораме да го поставиме прашањето за Македонците во Јужна Албанија и излезот
на Јонско Море, бидејќи де факто излезот на Егејско Море ќе биде затворен
во наредниот период. Единствено Костур и Лерин се простори каде во моментов има мнозинско македонско население. Но, што ако се оди на растурање
на македонската држава? Растурањето
на Македонија е српското сценарио за
поделба на Илирида и останатиот дел;
и второто сценарио е на ЕУ. Србија ќе излегува на јадранското крајбрежје преку
Република Српка кај Неум. Во секоја варијанта Србите ќе си го решат српското
прашање, исто така, и Албанците. Останува нашето - Македонија не смее да
биде мета за поткусурување. Во моментов, единствен пријател на Македонија се САД. Што ќе се случи ако под
притисок на грчкото лоби САД попуштат? Америка ја призна Македонија под
уставното име и затоа сметам дека таа
ќе остане доследна на оваа политика.
САД стои зад македонската држава, но
како ќе изгледаат границите, тоа ќе биде енигма. Сепак, тие ќе бидат изменети
и нема да се во оваа форма. Ниту една
европска држава не ја призна Маке-

"Трите опции: првата е поделба на Македонија меѓу Србите и Албанците, како и Косово; втората е картата на ЕУ која
ја презентиравме, каде Македонија се дели на 4 дела; третата
опција е најреална, по етнички
принципи нашата земја би го
изгубила делот од Сарај до
Вруток, Дебар со дел од Струга,
како и Карадак околу Куманово.
Но, како компензација би добила дел од Јужна Албанија со
излез на Јонско Море. Тоа е таа
опција која за многумина би
била изненадување на балканската конференција, која ќе се
одржи идната 2008 г. и ќе дојде
до промена на границите на
Балканот", оценува Шехтански.

донија под уставното име. Со Лисабонската декларација од 1991 г. Европа не
го призна ниту македонскиот народ,
само државата, но како територија која
за нив има граѓански карактер. Затоа и
овие 15 г. е проблематично нашето влегување во ЕУ. Поради овие факти сметам дека ќе има прекројување на границите и тоа во текот на наредната пролет. Постои можност влегувањето на
РМ во НАТО да биде одложено за извесен период, но реална е шансата и експресно да нè примат пред почнувањето
на новите конфликти", истакнува Шех16 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 687 / 31.8.2007

тански, кој одговори и на две скриени,
но круцијални прашања: Дали овие
процеси ќе го спречат одговорот за
лошата приватизацијата и одговорноста
на лидерите за пропустите во водењето
на државата?
"Олигархијата ја опљачка Македонија. Таа води политика на уништување
на сè што е македонско, македонското
име, црква, држава, симболи, македонскиот народ итн. Тоа го прават со цел за
сторениот криминал да не одговараат
пред законот. Нивниот капитал е изнесен надвор од Македонија и таму ги инвестирале парите. Тоа значи дека ним
им одговара оваа солуција. Инаку, што
се однесува до внатрешните албански
фактори, ДУИ или ДПА, ОНА или АНА,
тоа е едно исто. Тие ја имаат албанската
кауза, кои преку конфликти ќе настојуваат да ја остварат. Затоа се прашувам
зошто 800 шкорпиони се стационирани
во Штип. Кого тие чуваат? Пресметајте
ја оваа бројка по 4, тоа се 3.200 лица?
Тие треба да се распоредени во Тетово,
Гостивар, Дебар или во Струга. Навистина не е јасна оваа политика. Јасно е
дека ќе има конфликти, ќе има референдум итн. Поради ова, делот од Сарај
до Вруток многу лесно ќе биде отсечен.
Македонија нема воен капацитет многу
брзо да интервенира на толку голем
дел територија. А, потоа за неколку часа би ни се случило етничко чистење на
Македонците. Значи, Македонците ќе
бидат етнички протерани од овој дел, а
приближно се околу 45.000. Многу брзо
би дошло и до поделба или до разграничување, бидејќи немаме капацитети
кои даваат одредена сигурност", потенцира претседателот на оваа партија.
Според него, Тетово и Гостивар се
македонски градови, но де факто земјата е продадена и сопственоста веќе
не е наша.
"Тоа е изгубена територија, која поради лошо водена македонска национална програма била продадена. Во
такви услови тие имаат право на самоопределување. Тоа решение е подобро
отколку да има двојазичност и во Берово или во Струмица. Тогаш Македонците и нивните деца уште во прво одделение ќе учат албански. Тоа се два
различни народа, две различни култури, две различни вери, кои не можат
мирно да живеат. Тоа не се Французи
или Германци. Затоа неминовно доаѓаме до констатацијата за поделба или
за разграничување. На реалноста мораме да й погледнеме со отворени очи.
Делот меѓу Скопје и Тетово се најчистите делови во Европа. Сега во Дебар
има само 83 Македонци. Значи, тоа било македонско, но не можеме да го задржиме, бидејќи таму немаме човечки
фактор", вели Шехтански.

