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К О С О В О  Г Е Н Е Р А Т О Р  Н А  С Т А Б     И Л Н О С Т  И Л И  К Р И З А ! ?К О С О В О  Г Е Н Е Р А Т О Р  Н А  С Т А Б  МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНИЈА И 
РЕГИОНОТРЕГИОНОТ

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

ИЗВЕШТА    ЈОТ НА АМЕРИКАНСКИТЕИЗВЕШТА   
СЛУЖБИ     - ОДЛИЧЕН АРГУМЕНТСЛУЖБИ   
З О Ш ТО     М А К Е Д О Н И ЈА  Н Е  З О Ш ТО   
ТРЕБА Д   А ГО ПРИЗНАЕ КОСОВОТРЕБА Д 

Наредните три месеци ќе бидат од 
исклучителна важност за Ма ке-
донија, но и за нашето поблиско 

опкружување. Следат важни процеси 
за нашата иднина, од кои се очекува 
многу. НАТО и неговото проширување, 
решавањето на косовскиот статус, те-
кот на преговорите за името со Грција. 
Ова се само дел од политичките теми на 
надворешната политика. Дали маке-
донската власт е подготвена одеднаш 
во исто време да се справи со овие пре-
дизвици? Има ли стратегија за амор ти-

Прашање е на денови или 
седмици кога Косово повторно 
ќе стане точка на балканскиот 
јазол. Многумина оценија и 
проценија дека најлошото за 
Балканот помина, алудирајќи 
на годините од претходната 
деценија. Но, истите тие 
забораваат дека регионот се 
турка во уште една драматична 
и хаотична состојба, која може 
да ги врати назад сите 
евроатлантски процеси кои се 
во тек. Форсирањето на 
проектот по секоја цена да се 
донесе косовскиот статус, 
неизбежно ќе предизвика нови 
антагонизми, нови поделби и 
нови преселувања меѓу 
поранешните народи и 
народности од ју- 
федерацијата. На тоа често се 
предупредуваше, но никој не 
го сфати како сериозна 
опасност за месеците кои 
претстојат. Многу шпекулации, 
измислени и непроверени 
информации, а сè тоа ги 
надувува страстите кај сите 
страни. Денес Балканот е 
составен од држави, ентитети и 
области на закрвавени народи, 
кои одат до крајност. Се 
размислува за подигнување на 
бетонски ѕидови, наместо за 
бришење на граничните 
бариери, се прават планови за 
економски блокади и 
прекинување на заедничките 
патишта, наместо скици за 
заедничко чекорење кон 
Европа. Голема вина за тоа 
сноси и т.н. меѓународна 
заедница. Од една страна, таа 
декларативно се залага за 

интеграции и за развој, а 
од друга, пак, поттикнува 
сепаратистички процеси 

надвор од сите меѓународни 
документи и правила. Во оваа 
приказна Македонија е 
осамена. Не само што нема 
проект како да се справи со 
новите геополитички 
неприлики на полуостровот, 
туку и однадвор нејзините 
сојузници нема да й  
гарантираат заштита доколку 
почне да се одмотува клопчето 
на етничките поделби. Доколку 
се има предвид и негативното 
расположение на соседите на 
Македонија кон нејзиното 
опстојување и иднина, тогаш 
реално е да се заклучи дека 
пред нас е период во кој 
работите ќе се движат по 
линијата "Ќе нè биде или не". 

зирање на негативните влијанија од 
девијациите кои се очекува да се по ја-
ват? Досега јавно за ништо не се збо-
рува околу тоа. Подобро е да се молчи 
или да се зборува? Подобро е да би-
деме пасивни или активни фактори во 
процесите? И за ова постојат многу ди-
леми и спротивставени ставови. Маке-
донија е фокусирана на реформите, на 
исполнувањето на незавршените зада-
чи поставени од НАТО и од ЕУ, како пр-
ед услов за стапување во нивните ре до-
ви. Дали тоа е доволно за нашата само-
одбрана од налетот на деструктивните 
сили, кој се очекува пролетва? Веро-
јатно не. Секогаш крупните работи ги 
игнорираме, ги ставаме настрана, па 
тогаш кога ќе дојде "зортот", преку ноќ 
сакаме да ги мобилизираме своите 
сили за да спасиме нешто што може да 
се спаси. По малку тоа е неодговорно 
во дење на политиката и на дипло ма-
тијата. Неколку пати досега сме ги тр-
пеле последиците од непланираните 

излети и недоволно посветеното вни-
мание на суштествените проблеми. И 
пов торно исто. Се чека последниот мо-
мент. 

ПУДЛИЦАТА ВО 
КАНЏИТЕ НА 

ПИТБУЛОТ
Американски дипломати од највисок 
ранг ја повикале Словенија прва да го 
признае Косово. Љубљанските гласила 
се повикуваат на записникот од раз-
говорот на политичкиот директор во 
Министерството за надворешни работи 
на Словенија, Митја Дробница, со нај-
високите претставници на Стејт де парт-
ментот од 24 декември во Вашингтон. 
Веродостојноста на извештајот ја по-
тврдија двајца независни дипломати. 
Ова ја разниша позицијата на земјата- 
претседавач на ЕУ и од неа направија 
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К О С О В О  Г Е Н Е Р А Т О Р  Н А  С Т А Б     И Л Н О С Т  И Л И  К Р И З А ! ? И Л Н О С Т  И Л И  К Р И З А ! ?

ИЗВЕШТА    ЈОТ НА АМЕРИКАНСКИТЕ ЈОТ НА АМЕРИКАНСКИТЕ  
СЛУЖБИ     - ОДЛИЧЕН АРГУМЕНТ  - ОДЛИЧЕН АРГУМЕНТ  
З О Ш ТО     М А К Е Д О Н И ЈА  Н Е   М А К Е Д О Н И ЈА  Н Е  
ТРЕБА Д   А ГО ПРИЗНАЕ КОСОВОА ГО ПРИЗНАЕ КОСОВО

гласување на косовската независност.
Според сегашните оценки и проценки 
на Вашингтон, шест земји од Унијата на 
почетокот не би го признале Косово, но 
ќе било доволно доколку тоа го сторат 
15 од 27 членки. Уште подалеку отиде 
Розмари ди Карло, заменик-помош ни-
кот на државниот секретар, која пре по-
рача седницата на косовското Собрание 
за еднострано прогласување на неза-
висноста да се одржи уште наредниот 
викенд, за Русија да нема доволно 
време да побара свикување на Советот 
за безбедност на ОН. Во меѓувреме, би 
пристигнале првите признавања. Но, 
Русија сега има поинаква позиција. Зад 
неа застана и Советот на Европа, кој на 
22 јануари изгласа Резолуција со која се 
повикува на продолжување на пре-
говорите и изнаоѓање компромисно 
решение меѓу Белград и Приштина.

АНА ПОДГОТВУВА 
НАПАД НА 

МИТРОВИЦА
На подрачјето на Косово постојат по-

веќе неповрзани групи, кои без оглед 
на тоа што немаат исти цели, сепак 
носат исти обележја и исто име на ам-
блемите - Албанска национална армија 
АНА. До вакви сознанија дошле ра зуз-
навачи од западните земји, кои се ак-
тивни во косовско-метохиската област. 
Неколку одвоени групи вооружени Ал-
банци, финансирани од непознати из-
вори, дејствуваат во разни делови на 
протекторатот и тие се наоѓаат под лу-
пата за набљудување на КФОР и косов-
ските полициски служби. Своето пос-
тоење припадниците на вооружените 
единици го оправдуваат на различен 

Како Ма-
к е д о н и ј а 
б е з б е д н о 
да ја до чека 
неза вис нос-
та на Косо-
во? Пра ша-
ње кое сите 
го поста ву-
ва ат, но рет-
ко кој из гот-
вува ст ра те-
гија за тоа. 
Вла да та е 
прео купи-
ра на со ло-
кални и гра-
дежни ра-
боти, опо зи-

цијата со сама себе и нејзините фикс-идеи како да дојде 
до повисок рејтинг од оној кој го има. И сè така во круг. 
Сепак, Црвенковски се сети да им пише на амбасадорите 
на земјите-членки на Алијансата, барајќи од нив под-

ЦРВЕНКОВСКИ ПО НАИВНИОТ ПАТ НА ДИМИТРОВ
дршка за скорешното про ши рување. Покрај пре по ра-
ките НАТО земјите да ги игнорираат грчките барања за 
промена на името до март годинава, Црвенковски во 
писмата пи шува дека Македонија со членството во 
НАТО ќе ја зајакне својата позиција при соочувањето со 
последиците од независноста на Косово. Дали Ма-
кедонија со тоа ќе го избегне ризикот од тур бу ленциите 
кои ќе произлезат од нелегалната не зависност на про-
текторатот? Дали Македонија ова го поставува на вис-
тински начин? Барањата да нè примат во НАТО за да се 
спасиме од по тен цијалниот косовски хаос не поми ну-
ваат во Брисел. Сите се сеќаваме дека истото ова од 
македонска страна беше побарано во 1999 година, кога 
Ма кедонија прими близу 400.000 бегалци од Косово. 
Тогашниот шеф на дипломатијата, Александар Дими т-
ров, побара итен прием во НАТО, за да го из држиме 
товарот од српско-западната војна. Маке донија не 
доби ништо од она што го побара. Само растресени 
патишта и мостови од поминувањето на тенковите на 
НАТО. Сè тоа тогаш излезе наивно. Затоа овие писма на 
Црвенковски до НАТО ам ба садорите, колку што се вр ед-
ни толку се и без начајни во сфаќањата на "типовите" од 
Брисел. 

класична марионета во рацете на го-
лемите сили. Вредноста на политичката 
зрелост на Словенија многумина ја 
сведоа под минимумот, со што таа го 
изгуби кредибилитетот за водење на 
ЕУ. Помошник американскиот државен 
секретар, Даниел Фрид, во разговорот 
со Дробница потенцирал дека доколку 
официјална Љубљана прва ја признае 
независноста на косовскиот протек то-
рат, тоа би било од клучно значење за 
понатамошниот тек на процесот. САД 
се обврзале дека, исто така, меѓу пр-
вите ќе го сторат чинот на признавање 
на новата балканска држава. Слове неч-
ките весници го разоткрија сценариото 
според кое, Словенија е пудлицата која 
мора да биде послушна на нарачаните 
заповеди. Американците им дале де-
таљ ни упатства на словенечките дип-
ломати, како Љубљана да се однесува 
во првите денови од едностраното про-
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МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНИЈА И 
РЕГИОНОТРЕГИОНОТ

                          ПОБЕДАТА НА ТАДИЌ ЗАЛУДНА               
  

САД вршат голем притисок врз Брисел да го омекне ставот кон Србија и да й  
понуди многу повеќе од политички договор. За да го амортизира неза до-
волството на Белград, Вашингтон инсистира ЕУ да ја смени практиката и на 
Србија да й понуди Спогодба за стабилизација и асоцијација со забрзано при-
стапување во Унијата. Но, од Брисел пристигнуваат поинакви тонови. Ев роп-
ските комесари не отстапуваат од зацртаната практика со земјите кандидати и 
повторуваат дека членството на Србија е одвоен процес од решавањето на 
статусот на Косово. По најавите дека е можно распаѓање на српската Влада по-
ради различните ставови на владините партнери, САД стануваат многу поза-
грижени околу исходот од косовската завршница. Сега работите не се одвиваат 
така како што првично се замислуваше. Америка инсистира Европа да отстапи 
од стандардите и да й даде многу повеќе на Србија, исто така како што низ 
прсти им прогледа на Бугарија и на Романија, кога без докрај спроведени ре-
форми станаа членки. Брисел тактизира. Јазот меѓу западните сојузници ста-
нува поголем. Ниту победата на Тадиќ на последните избори не стана гаранција 
за европскиот пат на северниот сосед. Практично, старо-новиот претседател е 
заложник на националните струи во државата. 

"Про гла су ва-
њето неза вис-
ност на Косово 
нема да ја на-
руши цело ви-
тоста на Маке-
донија. Имавме 
проблеми кога 
Косово не беше 
автономно, но 
оттогаш до ка-
жавме дека 
една мулти ет-
ничка држава 
може да оп с-
тои. Без да са-

каме да играме улога на посредник 
меѓу Белград и Приштина, зашто ќе 
требаат години за зближување на 
спро тивставените позиции, Маке до-
нија може да помогне, на пример, за 
решавање на регионалните кон флик-
ти. Во однос на прашањето за при зна-
вање на независноста на Косово, по-
зицијата ќе ја усогласиме со меѓуна-
родната јавност".

 
Антонио Милошоски, министер за 

надворешни работи на РМ

ценките се различни. Водачите на ор-
ганизираните формации тврдат дека 
нивниот број од ден на ден се зго ле му-
ва, додека КФОР смета оти нивната број-
ка не е поголема од неколку десетици. 
Иницијативата за повторно органи зи-
рање на косовските Албанци во ра ди-
кални групи доаѓа од ветераните на 
ОВК, кои се бореа против режимот на 
Милошевиќ во деведесеттите години 
на минатиот век. Тие стравуваат од но-
ва опасност од Србија, која се обидува 
да го зголеми и да го концентрира 
своето влијание во северниот дел од 
Косово. При евентуалното еднострано 

Едностраното прогласување не-
зависност на Косово ќе биде само 
продолжување на статус-кво сос-
тојбата во регионот. Штом тој про-
цес нема да помине во Советот за 
безбедност на ОН, бидејќи Русија и 
Кина се противат, тогаш таа не-
зависност правно е ниш товна. По-
литичките власти од Приштина 
нема да можат да бидат присутни 
во светската органи за ција, што 
прет  ставува губење на огромен 
процент од сувереноста. Значи, 
состојбата нема да се раз ликува од 
сегашната. Разликата ќе се состои 
само во тоа што Србите во реонот 
околу Митровица ќе прогласат др-
жава во нелегалната држава.

прогласување на независноста на по-
краината, Белград е решен преку Ср би-
те во Митровица да издејствува отце-
пување на областа околу градот и неј-
зино спојување со матичната земја. Ток-
му заради таа можност, новите албански 
формации сакаат да спречат поделба 
на Косово. Тие се решени воено да ин-
тервенираат во северниот дел на Ми-
тровица, но истовремено би ги пот-
тикнале и сличните движења во Јужна 
Србија, Македонија и Црна Гора. АНА 
признава дека средствата со кои се 
финансира доаѓаат од дијаспората, до-
дека косовските полициски служби има-
ат сознанија дека дел од парите бор-
ците ги добиваат од истакнати поли-
тички функционери во Приштина.

начин. Но, генерално сите имаат една 
цел, да го ослободат Косово од Србија и 
од западните сили кои таму се наоѓаат. 
Денес на Косово постојат најмалку три 
вооружени групации. Според созна ни-
јата, тие не се доволно организирани и 
не уживаат поддршка од локалното 
население. Обичните луѓе т.н. АНА ја 
сметаат за илегална организација. Во-
дачот на една од тие групи, извесен Ар-
бери, тврди дека неговите борци не се 
залагаат за обединување со Албанија, 
туку за зачувување на целовитоста на 
Косово во случај доколку таа биде за-
грозена. Од друга страна, пак, Фронтот 
за албанско национално обединување, 
АНА ја смета за свое воено крило и твр-
ди дека нема никаква врска со уни фор-
мираните лица кои постојано се сли-
каат пред телевизиските камери. Значи, 
станува збор за други групи, кои не се 
под контрола на АНА и Гафур Адили. 
Околу податоците колку членови бро-
јат овие парамилитарни структури, про-
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ЗОШТО МАКЕДОНИЈА 
НЕ СМЕЕ ДА ГО 

ПРИЗНАЕ КОСОВО?
Западот најавува криза на овие про-

стори. Напролет, налето или наесен, се-
едно. Важно ќе имало судири во 2008 г. 
По едностраното прогласување на ко-
совската независност, Албанците во Ма-
кедонија и во Јужна Србија ќе го поч-
неле процесот за нивно обединување 
со Косово, како втор чекор во реа лиза-

на одредени истакнати републиканци 
до администрацијата на Буш да се от-
каже од независноста на Косово, може 
да се очекува ретерирање во ставовите 
на официјален Вашингтон? Од друга 
страна, доколку се точни американските 
проценки дека следна на удар ќе биде 
Македонија, тогаш нашата Влада не 
смее ни под разно да размислува за 
при знавање на нелегалната косовска 
сувереност. Македонија треба да ги над-
живее притисоците кои ќе следуваат 
како од политичките елити на маке-
донските Албанци, така и од дел од ме-
ѓу народните дипломати. Доколку на-
вистина вака стојат работите, тогаш Ма-
кедонија мора јасно и гласно да каже 
дека нема да го признае постоењето на 
Косово како независна држава. Аргу-
менти за тоа има куп. Последниот из-

вештај на ЦИА е исклучителен аргумент 
зошто Македонија не смее да го стори 
тоа. Лесно може да се докаже дека ко-
совските Албанци и нивното опкру жу-
вање немаат поим од значењето и упо-
требата на демократијата како со вре-
мен процес. Едноставно, нивната фикс 
идеја мора безусловно да биде сот рена 
уште сега, иако е малку доцна, но не е 
сè докрај изгубено. Заклучокот е само 
еден, Косово како држава не й оди во 
прилог на ниту една земја од овој ре-
гион. Напротив, доколку почне бранот 
признавања на минијатурната квази-
држава, веднаш ќе почне турбу лен ци-
јата, која ќе го врати Балканот во уште 
една фаза, многу поопасна од онаа во 
деведесеттите години на мина тиот век. 
Тука ќе има само еден про фи тер - вое-
ната индустрија на големите сили.  

" П р и з н а  в а -
њето на неза-
висноста на Ко-
сово ќе биде не-
важечки чин, 
бидејќи тоа ќе 
прет ста вува кр-
шење на актите 
од Хелсинки за 
н е  п о в р е д  л и -
вост на грани-
ците во Европа 
и нарушување 
на Резолу ци јата 
1244 на Со ветот 
за без бедност. 
Оние земји кои 

ќе ја признаат независноста надвор 
од рамките на ОН, ќе бидат трн во 
окото на Русија. Ние не ја губиме 
надежта дека ќе го спречиме таквиот 
развој на состој бите, бидејќи ќе ги 
искористиме сите дипломатски сред-
ства. Мисијата која ЕУ се обидува да ја 
испрати на Косово е нелегална, до-
колку е без одлука на ОН. Доколку 
КФОР се обиде да ги за души проте с-
тите на косовските Срби по едно-
страното прогласување неза вис ност, 
тогаш тој ќе ги прекрши овласту ва-
њата. Со тоа ќе биде доведено во пра-
шање останувањето на НАТО на Ко-
сово". 

Владимир Чижов, руски амбасадор 
во ЕУ

цијата на планот за создавање голема 
Албанија. Тоа не се само претпоставки 
или паушални оценки. Ова стои во офи-
цијалниот извештај на Националното 
разузнавање на САД доставен до аме-
риканскиот Сенат. Од случајот нема да 
биде поштедена ниту Босна, која е пред 
територијално распаѓање. Дали со под-
несувањето на вакви извештаи, кои 
доаѓаат неколку дена по препораката 

"Во случајот на Косово не станува збор за меѓу на-
родното право, туку за меѓународната политика. Тоа 
значи дека српската и албанската страна треба да се 
стават во ситуација интензивно да преговараат, а 
меѓународната заедница не треба да се меша. Главниот 
проблем е како да му обезбедиме стабилност на Бал-
канот. Видовме што се случи последниве 15 години. 
Пред временото признавање на независноста на Ко-
сово со себе носи голем ризик за дестабилизација на 
регионот. Независноста на Косово не е неизбежна. 
САД и некои европски земји треба да ја преиспитаат 
својата политика. Што треба да се направи? Двата 
преговарачки тима да се изолираат во една соба и да 
им се каже дека нема да излезат оттаму додека не го 
решат проблемот со отстапки од двете страни. Само 
така може да се дојде до компромис. САД можат да ја 
признаат едностраната независност, но тоа негативно 
ќе се одрази на младата демократија во Србија и на американско-рус-
ките односи. Затоа сметам дека независноста на Косово е непотребна. 
  

Џон Болтон, поранешен американски амбасадор во ОН


