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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Г Л А В О Б О Л К И  З А  П Р Е М И Е Р О Т  Н     И К О Л А  Г Р У Е В С К ИГ Л А В О Б О Л К И  З А  П Р Е М И Е Р О Т  Н   

СТАНУВА ЛИ СТАНУВА ЛИ 
МАКЕДОНИЈА МАКЕДОНИЈА 

"МЕСО" ЗА "МЕСО" ЗА 
ПРАВЕЊЕ ПРАВЕЊЕ 

ПОЛИТИЧКИ ПОЛИТИЧКИ 
ХАМБУРГЕР?!ХАМБУРГЕР?!

Во овој период Република Ма ке до-
нија се наоѓа во еден меѓу на роден 
политички вакуум, бидејќи неј зи-

ната ситуација или положба во регионот 
и пошироко е оптоварена од неколку 
стратешки прашања и про блеми. 

Прво, проблемот со спорот со Грција, 
кој неприродно ни е наметнат, бидејќи 
генерацијата на македонските поли ти-
чари на Киро Глигоров прифати да игра 
на ритамот на сиртаки, наместо да го ре-
цитира, игра или да го пее - теш кото, сега 
како бумеранг ни се враќа. По фијаското 
на Самитот на НАТО во Бу курешт земјава 
ниту има реални шанси да верува дека 
брзо ќе стане дел од Алијансата, а уште 
повеќе да се надева за влез во ЕУ. 

Покрај тоа, во нашава држава постои 
една силна политичко-олигархиска гру-
па ција, која намерно ги попречува ев-
роатлантските процеси, затоа што до-
колку се воведе ред и, пред сè, закон, 
тогаш тие не ќе можат да рекетираат или 
да перат пари. Истовремено, овој вли ја-
телен фактор им шурува на сите поли-
тички движења во државава, од тоа кој 
треба да е на власт, кој смее да ин вес-
тира, до тоа кој може да извезува. Маке-
донија одамна е нивно приватно замор че, 
кое го држат на узда. Всушност, тие знаеја 
дека РМ во Букурешт нема да биде при-
мена во НАТО, како што знаат дека Гр-
ција ќе го спречува нашиот ев роат лант-
ски пат, бидејќи Грците имаат подготвено 
политичко-економска ст ратегија, која им 
претставува политички документ, кој го 
почитуваат и пози ци јата и опозицијата. 

А, што имаат в раце нашите поли-
тичари? Едни велат дека не го даваат 
името и македонскиот идентитет, 
иако не го знаат начинот како да ги 
одбра нат, или не знаат   да бараат со-
јузници во ЕУ и во светот за приз на-
вање на Македо нија под уставното име. 

Неодамна, Владата на Хашим 
Тачи испратила сигнали до 
Скопје дека привршува 
демаркацијата на границата, а 
следната работа која очекува е 
да се договорат, кога Владата 
на РМ ќе ја признае 
независноста на Косово. 

Самото околчување на 
граничните меѓи со Косово 
беше сигнал дека нешто се 
крчка, но прашање е како тоа 
ќе го изведеме а при тоа да не 
ни се "налути" Белград, да не се 
скараме со Вашингтон, да не го 
подигнеме тонот со Тирана, и 
на крај да го "потрефиме" 

ќеифот на претседателот 
на РМ, Бранко 
Црвенковски.
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Другите, пак, велат дека знаат и умеат 
да се спогодат со Грците, при тоа до-
колку треба и името ќе го сменат, би-
дејќи за нив политичкиот процес за 
промена на името на Република Ма ке-
до нија не претставува национално ид-
ен  тификационо прашање за Ма ке дон-
ците, туку "кочница", која треба да се 
надмине во договор со кумот. 

СИГНАЛИ ОД 
ПРИШТИНА

Вториот проблем за Република Ма ке-
донија претставува прашањето за при-
знавање на независноста на Косово, 
кое не може вечно да се става под те-
пих, бидејќи прво Албанците во нашата 
земја би го кренале својот глас и би ја 
дестабилизирале државава. Тоа значи 
дека проблемот ни тропа на порти. Во 
тој случај како македонската Влада да 
се подготви да го признае Косово? На-
брзо или во догледно време!? Според 
притисокот кој го врши опозиционата 
албанска партија ДПА, тоа прашање 
очигледно ќе иницира дополнителни 
главоболки, бидејќи околу оваа работа 
има силен сојузник -ДУИ, која сигурно 
нема да седи со скрстени раце и немо 
да гледа на ловориките на партијата на 
Тачи. Истовремено, Владата на Хашим 
Тачи во Приштина деновиве испрати си-
гнали до Скопје дека привршува де-
маркацијата на границата, а следната 
работа која очекува е да се договорат 
кога Владата на РМ ќе ја признае не за-
висноста на Косово. 

Самото околчување на граничните 

меѓи со Косово беше сигнал дека нешто 
се крчка, но прашање е како тоа ќе се 
изведе а при тоа да не ни се "налути" 
Белград, да не се скараме со Вашингтон, 
да не го подигнеме тонот со Тирана, и 
на крајот да го "потрефиме" ќеифот на 
претседателот на РМ, Бранко Црвен ков-
ски. Тоа значи дека премиерот Никола 
Грувески ќе има политичка мигрена, 
бидејќи сите се обидуваат да го уценат.

ВРЕЛИ КОСТЕНИ
Претставува ли прогласувањето на 

независноста на Косово проблем за 
функ ционирање на Владата на РМ? 
Засега не, иако ова прашање станува 
приоритет или е на рангот од процесот 
за одбрана на името Република Ма ке-
донија и зачувување на националниот 
идентитет на Македонците. Тоа значи 
дека двата политички проблема стану-
ваат врели костени, кои паралелно ќе 
се одвиваат и ќе влијаат врз приликите 
во Скопје и во соседствто. Во Белград 
веќе знаат за процесот кој почна да се 
одвива на релација Приштина-Скопје и 
затоа преку својот амбасадор Зоран По-
повиќ јасно дадоа на знаење дека нема 
мирно да гледаат на настаните:      

"Србија има принципиелен став, од 
сите земји кои ќе го признаат Косово, 
во рок од 48 часа, да ги повлече своите 
амбасадори и на тој начин да го ма ни-
фестира своето несогласување и про-
тест заради признавањето на Косово. 
Доколку Македонија ја признае неза-
висноста на Косово, сосема сум сигурен 
дека последиците по нашите односи ќе 

Претставува ли прогла сува-
њето на независноста на Косово 
проблем за функционирање на 
Владата на РМ? Засега не, иако 
ова прашање станува приоритет 
или е на рангот од процесот за 
одбрана на името Република 
Македонија и зачувување на на-
ционалниот идентитет на Маке-
донците. Тоа значи дека двата 
политички проблема стануваат 
врели костени, кои паралелно 
ќе се одвиваат и ќе влијаат врз 
приликите во Скопје и во со-
седството.

 ПАРТНЕРОТ ВО ВЛАСТА, АЛИ АХМЕТИ ЌЕ БАРА  ПАРТНЕРОТ ВО ВЛАСТА, АЛИ АХМЕТИ ЌЕ БАРА 
ВЛАДАТА НА РМ ДА ЈА ПРИЗНАЕ РЕАЛНОСТАВЛАДАТА НА РМ ДА ЈА ПРИЗНАЕ РЕАЛНОСТА
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бидат многу сериозни. Ние очекуваме 
дека Македонија ќе продолжи со по-
литиката, во најмала рака, на неутрален 
однос кон овој проблем", истакна амба-
садорот Поповиќ во интервјуто дадено 
за А1 телевизија.

Република Македонија не може да се 
дистанцира од прашањето за призна-
вање на независноста на Косово, а не 
може и да седи настрана, бидејќи на-
шава држава е притисната од повеќе 
светски центри на моќ. Брисел и Ва-
шингтон знаат дека ја губат битката за 
признавањето на Косово, па затоа од 
малите сојузници бараат поттик, кој ќе 

го мрдне процесот од мртвата точка. 
Всушност, и на Алијансата й е по треб-
на инфузија, бидејќи по политичкиот и 
воениот шок во Грузија не й се потребни 
нови кризи или политички мане ври-
рања и застои на Балканот. Гео стра теш-
ките поместувања мора да бидат за-
вршени.

Доколку Македонија се реши овој 
проблем да го стави на дневен ред, 
тогаш Србија сигурно би се решила на 
некој друг потег, вклучувајќи и еко ном-
ски пречки за транспорт на маке дон-
ската стока преку српската територија. 
Истовремено ќе се интензивира и со-
работката со традиционалниот партнер 
Грција, која со ширум  отворени раце би 
ја поддржале акцијата на Србија за 
дипломатска и економска блокада на 
Република Македонија. Сè повеќе се 
верува дека и Грција е подготвена да го 
примени тој економски и политички 
притисок, бидејќи тоа й оди во прилог 
на тезата за непризнавање на името и 
на идентитетот на македонската на-
ција. 

Ќе ризикува ли Грција да спроведе 
енергетско ембарго кон Република Ма-
кедонија или тоа право ќе им го пре-
пушти на Србите!? Оваа идеја се содржи 
во политичкиот, стратешки документ на 
официјална Атина, која ќе го интен зи-
вира својот притисок врз Владата на 
премиерот Никола Груевски. 

Но, како ќе реагираат грчките биз-
нисмени, кои се и најголемите инвес-
титори во Македонија?! Тоа никој не 
знае, освен што можат да ја одложат 
примената на одлуката, а при тоа да го 
повлечат грчкиот капитал кој во земјава 
се мери со стотици милиони евра. Ма-
кедонски аналитичари сметаат дека 
оваа варијанта повеќе не е можна, би-
дејќи политичкиот амбиент одговара 
на желбите на Македонија, притоа пот-
крепувајќи се со фактот со големите 
девизни резерви. Тоа значи дека грч-
кото ембарго од деведесеттите години 
на минатиот век, поврзани со постое-
њето на РМ и со нашето име, беше пот-
крепено со малите македонски девизни 
резерви (35 милиони американски до-
лари). Но, дали оваа игра може да се 
одигра како долг кон српските колеги, а 
притоа тоа да оди во прилог на грчките 
тврдења?  

Прашањето за признавање на не за-
висно Косово покренува низа важни 
прашања, кои ги надминуваат економ-
ските и политичките можности на Ре-
публика Македонија. Тоа сигурно ќе се 
одрази и врз домашните политички и 
економски прилики, кои нема да ос-
танат понастрана од движењата и од 
потезите на соседите, кои сигурно ќе 
бидат под влијание на настаните околу 
признавањето на независноста на 
Косово.

Македонија не може да се 
дистанцира од прашањето за 
признавање на независноста 
на Косово, а не може и да 
седи настрана, бидејќи на-
шава држава е притисната 
од повеќе светски центри на 
моќ. Брисел и Вашингтон 
знаат дека ја губат битката за 
признавање на Косово, па 
затоа од малите сојузници 
бараат поттик, кој ќе го по-
мести процесот од мртва 
точка. 

Како македонската Влада 
се подготвува да го признае 
Косово? Набрзо или во до-
гледно време!? Според при-
тисокот кој го врши опози-
ционата албанска партија 
ДПА, очигледно тоа прашање 
ќе иницира дополнителни 
главоболки, бидејќи околу 
оваа работа има силен со јуз-
ник во партијата на Ахмети, 
која сигурно нема да седи со 
скрстени раце и немо да 
гледа на ловориките кои би 
ги понела партијата на Тачи.

КОСОВСКОТО РАКОВОДСТВО ЈА ИСПРАТИ СМЕТКАТА КОСОВСКОТО РАКОВОДСТВО ЈА ИСПРАТИ СМЕТКАТА 


