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Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

КИСЕЛА ДИПЛОМАТСКА   

Министерката Митрева самата се заплетка, се фати во 
мрежата, бидејќи нема изградено усет за соодветна 
говорна и јазична презентација на средбите и 
разговорите со евродипломатите на Конференцијата за 
безбедност во Минхен.

"Мислам дека Владата доста долго нема да го достави својот 
предлог на закон за надворешни работи, а ќе се чека 
и исходот од претседателските избори. Тие ќе сакаат 
да видат кој ќе биде претседател и каква одежда да му 
наметнат, односно како да го облечат тој закон и како да 
го направат", оценува Стојан Андов чиј Предлог-закон 
за надворешни работи не наиде на одобрување кај 
надлежните комисии во Парламентот.

Македонската дип ло-
ма тија пред долго 
наја вуваната ирска 

авантура на премиерот 
Црвен  ковски и неговата свита 
за фамозната апликација на 
Ре публика Македонија за 
влез во Европската унија, 

се наоѓа ни на небо ни на земја. Џабе 
беа катадневните настојувања на ми-
нистерката Илинка Митрева брзо да 
ги среди работите во овој ресор кој 
десетина години функционира врз база 
на застарени прописи и закони коишто 
одамна си го одживеале своето.

Еланот на шефицата на дипломатијата 
просто го уништија "командантите". Таа 
е немоќна пред апетитите на тројцата 
мускетари: Црвенковски, Ахмети и 
Трајковски, и затоа со наведната глава 
постојано гледа како се крши и се глода 
привлечниот дипломатски колач.

ОДНОСОТ

Впрочем, еутаназијата на македон-
ска та надворешна политика одамна 
е започната и таа зависи од личниот 
однос и интересот на политичарите 
кон неа, кои честопати ја користат своја-
 та положба за преку партиските и ме-
диум ски кујни во земјава да создаваат 
шпе кулации и со тоа го контролираат 
хаосот што намерно го креираат. Оттаму 
не треба да нè зачудува и последната 
хајка против министерката Митрева 
која, за жал, самата се заплетка, се фа-
ти во мрежата, бидејќи нема изгра-
де но усет за соодветна говорна и ја-
зич  на презентација на средбите и 
разговорите со евродипломатите на 
Конференцијата за безбедност во 
Минхен.

При тоа, многу е важно да се објаснат 
и да се разграничат официјалните 
од маргиналните средби коишто се 
слу чуваат за време на мошне важ ни-
те меѓународни собири на кои всуш-
ност не се претставува калибарот на 
личноста што нè застапува, туку се 
изразуваат државните, поточно маке-
донските национални интереси. Тоа 
доволно зборува колку сме далеку од 
про фесионалниот однос и стручноста 
на дипломатите коишто се градат 
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  МАШТЕНИЦА
     НА ПОЛИТИКА

Мислам дека луѓето што работат во 
нашата надворешна политика премногу 
си даваат на значење во јавноста, а тоа 
го прават затоа што не функционира 
целиот систем на институции. Ако со 
закон се уреди оваа материја, ако се 
средат условите на работење, јавноста 
во такви услови уште во првите два 
месеца ќе забележи дека ние имаме 
некомпетентни луѓе. Но, тогаш ќе се 
знае зошто е вака. Кој е одговорен 
за тоа, а сега вака се прикриваат 
работите. Постојаните афери во нашата 
надворешна политика, трагикомичните 
ситуации се понижувачки за државата.

со години на Запад. Токму затоа на 
ова прашање мораме најмногу да му 
пос ветиме внимание, бидејќи над-
ворешната политика не се гради врз 
основа на случајни минувачи во дип ло-
матијата, туку на калемени и стамени 
личности. 

Во овој случај, Министерството за 
над ворешни работи брзо реагираше 
на објавениот напис во весникот 
"Днев ник" во врска со "лапсусот" око-
лу средбите на министерката Илин-
ка Митрева на Конференцијата за 
безбедносна политика во Минхен. Во 
реакцијата на МНР се вели дека мул-
тилатералните конференции, каква што 
беше Конференцијата за безбедносна 
политика којашто се одржа од 6 до 8 

овој месец во Минхен, се добра можност 
и за средби, разговори и контакти со 
личности значајни за остварување на 
надворешно-политичките приоритети 
на Република Македонија. 

 - "Министерката Митрева во Минхен 
имаше бројни билатерални средби, 
официјални разговори и контакти. 
Таа разговараше и со Генералниот 
секретар на НАТО. Но, поради 
неформалниот карактер на разговорот, 
од него не се изнесени детали, ниту 
е коментиран во соопштенијата на 
Министерството за надворешни 
работи. Генералниот секретар на 
Конференцијата учествуваше во 
својство на копретседавач. Меѓутоа, 
поради неговата презафатеност и 
кусиот престој прифатена е сугестијата 
средбата да се оствари на споменатиот 
начин", се потенцира во реакцијата на 
МНР која подоцна беше поткрепена со 

фотографија од срдечно поздравување 
меѓу министерката Митрева и гене-
рал ниот секретар на НАТО, Јап де Хоп 
Шефер, на Конференцијата за без бед-
носна политика во Минхен.

ТАКТИЗИРАЊЕ

Сепак. најболно прашање за ма ке-
донската надворешна политика оста-
нуваат упразнетите амбасадорски мес-
та кои со месеци зјаат празни само 
за тоа што ниту Претседателот ниту 
Премиерот се немаат договорено за 
имињата. Секој од нив сака да постави 
свој човек, но во суштина процесот го 
кочат двајцата, иако некои сакаат вината 

да ја префрлат и во коалиционите 
односи меѓи СДСМ и ДУИ. Колку во сето 
ова и да има малку вистина, проблемот 
не е нерешлив. За ова сведочат и 
постојаните сигнали што меѓу себе си ги 
упатуваат инволвираните страни преку 
медиумите, а всушност имаат задача да 
го проверат пулсот во противничкиот 
табор. 

Најновите шпекулации велат 
дека во поделбата на местата меѓу 
коалиционите партнери во Владата и 
Претседателот, е фрлена формулата 
50 наспрема 50 проценти од кои, 
наводно, Трајковски инсистирал на 
свои 50 отсто од празните амбасади 
коишто би требало да бидат пополнети 
со негови луѓе. За Владата ова е 
неприфатливо, бидејќи трите партии во 
владејачката коалиција би требало да 
се "изедат" меѓу себе за своите 50 отсто.
Затоа и Претседателот и Премиерот се 

фатени во стапица од која нема излез, 
освен ако трезвено не се разгледаат 
аргументите околу надлежностите во 
надворешната политика. Но, тоа така 
лесно не може да се случи, бидејќи со 
години не постои законска регулатива 
со која би се надминале ваквите опасни 
сопки што меѓу себе си ги прават нај-
високите државни функционери.

Во врска со ова прашање, пратеникот 
Стојан Андов, кој има предложено свој 
Предлог-закон за надворешни работи 
(но не помина пред двете собраниски 
коми сии - Комисијата за надворешна 
поли тика и Законодавно-правната ко-
мисија) има свој коментар за цело ку-
п  ната ситуација во македонската дип-
ломатија.
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- "Сметам дека двете комисии при-
с т  расно постапија само затоа што 
од позиција на власт го имаат мно-
зинството, но затоа немаа ниту еден 
аргу мент за одбивањето на предлогот. 
Сепак, за Предлог-законот ќе се расп-
рава на продолжението од 53-та та 
седница. Проектот на Владата што 
го најави и го подготвува не му е 
познат никому, никој го нема видено. 
Тој е далеку од очите на јавноста. Ве-
лат дека бил во владина процедура, 
но не го забележувам во распоредот 
на комисиите во Владата, а ниту на 
распоредот на седниците на Владата". 

Андов смета дека Владата како и во 
текот на минатата година, тактизира 
околу овој закон. 

- "Јас истиот предлог, кој малку 
го поу совршив, го доставив на 10 ја-
нуари, а тие постојано го одол гов-
лекуваа и велеа дека ќе дадат свој 
предлог. Тогаш тие ветија дека за-
конот е во програмата на Владата за 
2003 година и ќе го достават да се 
разг ледува во третото тримесечје. Но, 
од сето тоа ништо не се случи, туку 

се сакаше да се одложи расправата 
по мојот закон. Тие немаат намера 
да предложат закон. Тие сега ќе 
тактизираат и со овој закон и со овој 
предлог. Ќе го притискаат Собранието 
дека Владата ќе даде предлог, а само 
да не го разгледа мојот текст. Тоа 
е необична ситуација која никаде 
во светот не се среќава, во ниту 
еден Парламент тоа не може да се 
забележи. Мислам дека Владата 
доста долго нема да го достави својот 
предлог на овој закон, а ќе се чека и 
исходот од претседателските избори. 
Тие ќе сакаат да видат кој ќе биде 
претседател и каква одежда да му 
наметнат, односно како да го облечат 
тој закон, и како да го направат".

Андов смета дека Владата на Црвен-
ковски законите ги подготвува според 
личностите, а не такви какви што 
произ легуваат од Уставот.

- "Тие целата законодавна активност 
са каат да ја подредат на дневно-
политичките интереси на неколкуте 
луѓе во врвот на власта. Затоа не се 
надевам дека Владата сериозно ќе 
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поработи на тоа и дека ќе даде некој 
предлог. Од друга страна - вели Андов 
- и да се случи тоа, тој нема да биде 
битно различен од мојот, ќе биде 
препишан од мојот текст. Веројатно 
само во една до две точки ќе бидат 
различни и ништо друго. Мислам дека 
до овој момент се заинтересирани 
да немаат закон. Сакаат во нашата 
над  ворешна политика да владее 
оваа хаотична ситуација за јавноста 
да нема мерило за тоа кој со своето 
одне сување ги прекршува законите. 
И затоа фактички имаме скандали и 
случаи од таа област со кои јавноста се 
презаситува", оценува Андов чиј Пред-
лог-закон за надворешни работи не 
го доби потребниот  зелен сигнал од 
над лежните комисии во македонскиот 
Парламент.

Како и да е, несомнено е дека има-
ме голема криза во надворешната 
поли тика. Секој што патува надвор и 
ја претставува Република Македонија 
прво го гледа сопствениот интерес 
насп роти строго утврдените правила 
во дип ломатските однесување.


