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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

"ОКУПАЦИЈА НА М  АКЕДОНИЈА "ОКУПАЦИЈА НА М 
ВО 26 С ЛИКИ!"ВО 26 С ЛИКИ!"
Додека Косово слави, а Белград 

нервозно удира на маса, во ду-
хот на традицијата Скопје и на-

таму се смешка - чека што ќе се случи. 
Може ли во овој момент политичкиот 
врв да биде разединет околку нај важ-
ните стратешки прашања за иднината 
на Република Македонија? 

Според последните реакции, тоа и го 
докажуваат. Во меѓувреме, Нимиц до-
патува со нова формула - име, кое по сè 
изгледа ќе биде "земи или ос тави", така 
што на крај ние сме "муле кое си ос та-
нува муле" на Балканот. Тоа значи дека 
двата настана ќе имаат да лекусежни 
последици врз положбата на Република 
Македонија на Балканот, но и поши-
роко, бидејќи недостасува сеопфатна 

Во прегратка на Белград, 
во прегратка на Атина, во 
прегратка на Софија, па дури 
и во прегратка на Тирана, 
Македонија може да биде 
вкусен залак, или да ја 
доживее судбината од 
Балканските војни од 
1912/13 година.

Може ли новата 
иницијатива за промена на 
името да придонесе за 
стабилизирање на односите 
меѓу Атина и Скопје?

Не, бидејќи цврстиот став 
на Грција се знае, додека 
ставот на политичкиот врв 
во РМ постојано мутира. 

Тој колеблив однос нè 
доведе во ситуација да 
молиме за влез во НАТО, но 
и да се чувствуваме помали 
од "маково зрно" и повторно 
да го молиме Косово да не се 

меша во внатрешните 
односи на РМ.

политичка стратегија, која досега тре-
баше да ја подготви држав ниот врв. 

Затоа во прегратките на Белград, во 
прегратките на Атина, во прегратките 
на Софија, па дури и во прегратките на 
Тирана, Македонија може да биде вку-
сен залак, или да ја доживее судбината 
од Балканските војни во 1912/13 го-
дина.

Филмот "Окупација во 26 слики" се 
одвива пред очите на јавноста, а ние 
молчиме и немаме моќ нешто да пре-
земеме, иако пред нос ни "шетаат шеј-
тани", разузнавачи, шпиони и друг сом-
нителен странски кадар, кој дели лек-
ции и ја распарчува, ја дроби Маке-
донија. Овој процес нè наведува на те-
зата дека многу тешко ја добивме неза-

висноста, а уште потешко ќе ја задр-
жиме. Затоа се прашуваме кој сè работи 
против интересите на Репуб лика Маке-
донија, односно кој сè при донесе за 
алармантната положба на нашава земја 
во меѓународните одно си и релации?

Имено, може ли новата иницијатива 
за промена на името да придонесе за 
стабилизирање на односите меѓу Ати на 
и Скопје? Не, бидејќи цврстиот став на 
Грција се знае, додека ставот на поли-
тичкиот врв во РМ постојано му тира. 

Тој колеблив однос нè доведе во 
ситуација да молиме за влез во НАТО, 
но и да се чувствуваме дека сме помали 
од "маково зрно" и повторно да го мо-
лиме Косово да не се меша во вна треш-
ните односи на РМ. 

ЛЕСНО МУ Е НА НАРОДОТ ДА БИРА КОГА НЕМА ЛЕСНО МУ Е НА НАРОДОТ ДА БИРА КОГА НЕМА 
ШТО ВЕЌЕ ДА ИЗБИРАШТО ВЕЌЕ ДА ИЗБИРА
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"ОКУПАЦИЈА НА М  АКЕДОНИЈА АКЕДОНИЈА 
ВО 26 С ЛИКИ!"

Оваа пат позиција нè става во не-
брано, не знаеме што е полошо - ставот 
на Грција околу името и неизвесниот 
влез во Алијансата, или независноста 
на довчерашната српска покраина.

ДОМИНО ЕФЕКТОТ
Во овој момент нè зачудува игно ран-

тскиот и лежерен став на двете нај ви-
соки политички институции во држа-
вава, претседателите на РМ и на Вла-
дата. Доколку се наиде на малку раз-
бирање, тогаш ќе ни бидат јасни поли-
тичките позиции на РМ за влез во се-
вероатлантското семејство. 

Исто така, би можеле да ја разбереме 
и дремливоста во однос на прашањето 
за признавањето на независноста на 
Косово, како и реперкусиите врз на ша-
та земја, која соочена со реалноста не 
може многу да смени, освен да на бљу-
дува и соодветно да реагира. Меѓутоа, 
прашање е дали првите луѓе во Ре пуб-
лика Македонија имаат политички ка-
пацитет да одговорат на двете најак-
туелни прашања. Имено, Абориџините 
го знаат значењето на  бумерангот, но 
дали македонскиот политички врв умее 
да го фати или да го врати таму од каде 
што бил фрлен. Тоа е голема дилема.

Според согледувањата на Меѓуна-
родната комисија за Балканот, доколку 
прогласувањето на независноста на 
Косово, како прашање погрешно се 
третира, тогаш овој процес ќе пре диз-
вика домино ефект во регионот. Во кон-

Со прогласувањето на независноста 
на Косово, формално ги нема границите 
меѓу Приштина и Тирана, иако таквата 
политичка или географска позиција 
функ  ционира уште од 1999 година. Ис-
тиот статус важи и за северната маке-
донска граница, која Косово не ја при-
знава и затоа го одложуваше проце-
сот на одбележување на меѓународната 
гра ница.        

 

ПРОБНИ БАЛОНИ
Според сите показатели, процесот 

интензивно се одвива и во РМ, бидејќи 
индолентниот однос на македонските 
партии, без разлика дали се на власт 
или во опозиција, отворено придо не-
сува за развивање на идејата за созда-
вање голема Албанија или големо Ко-
сово. 

Всушност, што значеа сите досегашни 
потези на власта и на опозицијата!? 
Зошто се основа нов универзитет во 
Штип? Зошто се најави формирање на 
Клинички центар во Тетово? Кој ја ми ни-
ра полициската акција во Бродец? Кој 
сè атакува врз првиот човек на УБК?

Во овие две изминати години од сме-
ната на владејачката гарнитура се слу-
чија парадоксални политички нешта, 
кои одеа против националните и др-
жавните интереси. Имено, кога кралот 
ја изгуби власта врз зградата на "Илин-
денска" ББ веднаш почнаа дворските 
сплетки. За лаикот тоа беа оправдани 
ѓаволски игри, но за добрите познавачи 
на главоболките во македонската по-
литика тоа беа брзоплети и изнудени 
чекори. Меѓутоа, откако падна крали-
цата на кокаинот, многу нешта станаа 
појасни, чекорите кои го следеа патот 
на провокациите и на информациите, 
кои излегуваа од таборите на маке дон-
ските политички партии одеа во прилог 
на главната теза за наводно догово ре-

текст на ова прашање се и истра жу-
вањата на Комисијата од април 2005 го-
дина, кога таа оцени дека распаѓањето 
на Македонија и воспоставувањето го-
лема Албанија се две случувања, кои 
можат значително да го дестаби лизи-
раат регионот. Резултатите од истра-
жувањата покажуваат дека албанското 
население на Косово и во Албанија во 
релативно голем процент ја прифаќа 
идејата за "Голема Албанија", иако во 
целина ова прашање се разликува кај 
другите групи во регионот. Сепак, и 
Албанците во Македонија сметаат дека 
овој процес е пожелен и можен. Ова 
покажува дека процесот на градењето 
на нацијата во албанските заедници на 
Балканот сè уште е во тек. Доколку ме-
ѓународната заедница не успее на ре-
гионот да му понуди убедлива европска 
перспектива, тогаш постои веројатност 
Албанците да ја поддржат и да ја реа-
лизираат идејата за создавање голема 
Албанија или големо Косово,.

Резултатите од истражува-
њата покажуваат дека албан-
ското население на Косово и 
во Албанија во релативно го-
лем процент ја прифаќа иде-
јата за "голема Албанија", иако 
во целина ова прашање се 
разликува кај другите гру пи 
во регинотот. 

Сепак, и Ал банците во Ма-
кедонија сме таат дека овој 
процес е по желен и можен. 
Ова покажува дека сè уште е 
во тек процесот на градење на 
нацијата во албанските заед-
ници на Бал канот.

"ШЕЈТАНИТЕ" СЕ ШЕТААТ

Филмот "Окупација во 26 
слики" се одвива пред очите 
на јавноста, а ние молчиме и 
немаме моќ нешто да пре-
земеме, иако пред нос ни 
"шетаат шејтани", разузна-
вачи, шпиони и друг сом-
нителен странски кадар, кој 
дели лекции и ја распарчува, 
ја дроби Македонија. Овој 
процес нè наведува на тезата 
дека многу тешко ја добивме 
независноста, а уште потешко 
ќе ја задржиме.



16  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ   712 / 22.2.2008

ното распаѓање на Република Маке до-
нија. 

Прв пат, како пробен балон, оваа 
теза беше пуштена во јавноста за време 
на пилот проектот за размена на те ри-
тории, но откако идејата падна во вода, 
актерите на субверзивната и на спе-
цијалната игра против нашата држава, 
го сменија сценариото. 

Она што по пат на војна тие не го 
добија, како роденденски подарок им 
беше спакувано преку новата терито-
ријална поделба. Тоа значи дека она 
што вчера ни се случи и денес се одвива 
на теренот. Против опстојувањето на 
Република Македонија работат два ма-
кедонски политички центра. Едниот 
цен тар длабоко се врзува за сегашната 
политичка конјуктура, додека другата 
страна е блиска до симнатата власт. 
Од  говор на нашата рендгенска поли-
тичка слика се последните пока зате-
ли : сплас на акцијата против коруп ци-
јата, се отвори Пандорината кутија - бо-
гат ството на директорот на УДБ, бидејќи 
ако тој биде сменет тогаш се знае дека 
паѓа и премиерот. Тоа значи дека сè се 

ката разузнавачка служба? Што тој му 
пренесе на македонскиот претседавач? 
Во која насока тој треба политички да 
дејствува? Во насока кон Приштина, 
или во правец на интересите на Бел-
град!? Како на оваа појава гледа Софија, 
а како игра Тирана?

Пред десет години истиот француски 
разузнувач тајно ја посети Македонија, 
но тогаш имаше други директиви, кои 
му беа пренесени на високиот маке до-
нски претседавач со државата. Оние 
мал кумина кои знаеја што се готви, то-
гаш се смееја, но сега многу сериозно ја 
сфатија неговата посета, бидејќи пр ед 
да допатува во нашиот главен град тој 
се консултираше и со Питер Фејт, ста-
роновиот мисионер во Скопје и во 
Приш тина. Тоа значи дека врските меѓу 
балканските политички центри со Бри-
сел ни подготвуваат стара манџа, која 
не така далеку ја сркавме во 2001 го-
дина, и ако сакате ја сркаа Македонците 
и во 1912/13 година.

Паралелно додека се обидуваме да 
го разоткриеме Бермудскиот триа гол-
ник во Скопје, и албанските лидери од-
ат на отчет во Призрен. Тоа значи дека 
Приштина не е главен разузнавачки 
центар, туку Призрен, кој во догледно 
време ќе го преземе значењето на при-
матот, во однос на административниот 
центар на Косово, на новата, на втората 
или на единствената албанска држава 
на Балканот и во Европа, која се усто-
личи со Призренската лига.

Во тој контекст можеме само да ја 
сфатиме сегашната позиција на држав-
ниот врв на Македонија, кој предвреме 
ја подели нашава земја, така што "Ѓорѓи 
сардисан" од секогаш бил "Ѓорѓи сар-
дисан". 

За лаик тоа се оправдани 
ѓаволски игри, но за добрите 
познавачи на главоболките во 
македонската политика тоа 
беа брзоплети и изнудени че-
кори. Меѓутоа, откако падна 
кралицата на кокаинот, многу 
нешта станаа појасни, чеко-
рите кои го следеа патот на 
провокациите и на инфор ма-
циите, кои излегуваа од табо-
рите на македонските поли-
тички партии одеа во прилог 
на главната теза за наводно 
договореното распаѓање на 
Република Македонија. 

Прв пат, како пробен балон, 
оваа теза беше пуштена во јав-
носта за време на пилот про-
ектот за размена на територии, 
но откако идејата падна во 
вода, актерите на субвер зив-
ната и на специјалната игра 
против нашата држава, го сме-
нија сценариото. 

Во овој момент нè зачудува 
игнорантскиот и лежерен став 
на двете највисоки политички 
институции во државава, прет-
седателот на РМ и пре миерот 
на Владата. Доколку се наиде 
на малку разбирање, тогаш ќе 
ни бидат јасни по литичките по-
зиции на РМ за влез во се ве-
роатлантското се мејство. 

Исто така, би можеле да ја 
разбереме и дремливоста во 
однос на прашањето за приз-
навањето на независноста на 
Косово, како и реперкусиите 
врз нашата земја, која соочена 
со реалноста не може многу да 
смени освен да набљудува и 
соодветно да реагира. Меѓу-
тоа, прашање е дали Република 
Македонија има политички ка-
пацитет да одговори на двете 
најактуелни прашања.

врти околу власта, без разлика што таа 
најмногу зависи од албанските партии. 
Имено, цели две години опструкциите 
во Собранието, опструкциите во Вла-
дата, опструкциите во МВР, се после-
дица на игрите за освојување или за 
зачувување на власта. Но, доколку оваа 
слика е за јавноста, што всушност крие 
заткулисната игра.

Зошто во Скопје допатува еден од 
најголемите оперативци на Францус-

ИМА ЛИ РАЗЛИКА МЕЃУ ИМА ЛИ РАЗЛИКА МЕЃУ 
ДИПЛОМАТСКАТА КУРТОАЗИЈА И ДИПЛОМАТСКАТА КУРТОАЗИЈА И 
ОНА ШТО ЗНАЧИ "ПОНИЗНОСТ"? ОНА ШТО ЗНАЧИ "ПОНИЗНОСТ"? 


