ИНТЕРВЈУ НА ИВАН СТОИЉКОВИЌ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ДП НА СРБИТЕ ВО
МАКЕДОНИЈА ЗА БЕЛГРАДСКА ПРАВДА
СРАМ МИ Е ШТО СКОПЈЕ ЌЕ ГО ПРИЗНАЕ КОСОВО

Иван Стоиљковиќ, претседател на Демократската партија на
Србите во Македонија и пратеник во македонскиот Парламент, во
интервју за белградска "Правда" тврди дека Македонија трпи
големи притисоци од надворешни, но и албански фактори за да ја
признае независноста на Косово. Тој наведува дека постојат и
голем број проблеми поради кои Србија и Македонија имаат лоши
односи, но и тоа дека Србите во Македонија денеска имаат подобра
положба отколку порано.
Што ќе одлучи Македонија кога станува збор за Косово?
- Македонија долго време спроведува непринципиелна политика
кон проблемот со Косово, а последните година дена таа политика
достигна кулминација. Се залепија за ставот да "ја следат
политиката на ЕУ и НАТО". Сепак, кога ќе го анализирате ставот на
ЕУ спрема Косово ќе видите дека тие донесоа одлука да се
единствени во неединството, па може да видите дека тоа не е
обврзателен став, бидејќи постојат многу држави кои не ја
признале независноста на Косово.
Дали тоа значи дека Македонија трпи големи притисоци за
да ја признае независноста на Косово?
- Неколку месеци наназад Македонија е под брутален притисок на
надворешните фактори за да го признае независно Косово, пред се
мислам на САД. Но, притисоци постојат и од внатре, од Албанците,
бидејќи 25 отсто од нив живее во Македонија, а една третина од
пратениците во македонското Собрание се од редовите на
албанските партии. Олеснителна околност е тоа што ДПС со
владеачката партија на последните избори успеа да добие над 51
отсто пратеници, што значи дека уценувачкиот притисок на
албанскиот фактор е намален. Проблем е границата меѓу Србија и
Македонија на потегот према Косово и Метохија. Тука се мешаат
илегални комисии врз основа на таканаречениот Ахтисариев план.

Тој аргумент зборува дека Македонија е длабоко влезена во фаза
на евентуално признавање на Косово.
Значи, Македонија наскоро ќе го признае косовскиот пасош?
- Се уште се двоуми околу ова прашање. Сепак, најавата дека се
отвора дипломатска канцеларија во Приштина значи дека
веројатно набрзо ќе биде признаен и косовскиот пасош. Тоа ќе
биде аргумент за признавање на независно Косово.
Какви последици Македонија може да има доколку го
направи тоа?
- Треба да има предвид дека Србија може да го повлече
признанието за уставното име на Македонија, значи да ја признае
како Бивша Југословенска Република Македонија. Со тоа би ја
потресле македонската позиција во преговорите околу името со
Грците. Исто така, тие мораат да имаат предвид дека Косово и
Метохија е татковина на Српската православна црква. Доколку
помине советодавното мислење во ООН, Србија ќе има
дополнителен аргумент во рацете. Македонија, одмерувајќи ја таа
лоша меѓународна положба на Србија, може да биде вовлечена тоа
да го направи. Сепак политиката има временска димензија и се
поставува прашање што ќе биде доколку идните генерации на
Срби испостават фактура за такво однесување. Тоа се елементи за
кои Македонија треба добро да размисли.

