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"ВИСТИНСКИ" АМБАСАДОРСКИ "ОРЛИ"

Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА СКАНДАЛ ВО НАДВОРЕШНАТА ДИПЛОМАТИЈА

Повторно по кој знае кој 
пат македонската ди-
пломатија "по мет на" 

ток     му од својата неком пе-
тентност. Се роди сматок, би-
дејќи таа не успеа навреме да 
ги отстрани сопствените сла-
бости. Пациентот остана во 
живот, благодарение на апа-
ратот за реанимација, кој во 
последен момент про ра боте, 
но се разбира откако прет-
ходно навреме реаги ра ше се-
д мата сила и јавноста и по-
требните структури ги ин фор-
мира за сè уште ва жеч ка та 
црна листа на претсе да те лот 
на САД, Џорџ Буш.

Овој неуспех мора да й се 
припише на македонската ла-
вица, која за потсетување, на-
двор од земјава уживаше во 
ловориките, а во Рим беше 
про гласена за хит же на, шар-
мерка пред која па ѓаат и ев-
ропските богови од типот Ро-
мано Проди, Хавиер Со лана, 
Герхарт Шредер и други. Но, 
сепак за оваа деј ност не се 
потребни "срцепа рателни сце-
ни", куртоазни бакнежи и 
намигнувања, ту ку цврста ра-
ка и метла. МНР веќе одамна 
мириса на гни леж, зачмаеност 
и неструч ност. Работата си 
врви и од ден за ден, наместо 
да се планира иднината која 
нè гази со времето и со прити-
сокот кој го врши евро ат лант-
скиот прашалник. Токму по ра-
ди тоа, оваа утка мора да биде 
последниот жолт картон за 
македонската ди пло матија и 
за власта, би дејќи ни прет-
стојат многу во инствени бит-
ки во регио нот и пошироко.    

РЕЗИЛ

Партнерот во власта ДУИ 
на своите коалиционери им 
го подметна Џевад Адеми, 
име кое одамна е на црните 
списоци во Америка. Но, кој 
требаше да ја провери ин фор-
мацијата - МНР, ДУИ или 
премиерот Владо Бучковски? 
Утката дури не смееше ни да 
дојде до прагот и до вратата 
на кабинетот на премиерот, 
бидејќи тој има попаметна 
работа отколку да се зани ма-
ва со постојаните хрони чни 
пропусти во работата на Ми-
нистерството за надво реш ни 
работи. Фактички тоа е ви-
новно што паушално си ја вр-
ши својата функција. Ме ѓутоа, 
ајде како по традиција да ја 

премолчиме и оваа но торна 
ступидност и да ја ос тавиме 
на забот на времето, кое ќе ги 
исчисти  нашите за бе лешки. 
Но, до каде со вак ви си ту-
ации? До недо глед? Кој ќе 
стигне во оваа ин сти туција 
станува или ага или паша, 

зволиме да го дожи ве еме 
овој резил. Затоа и "ужи ваме".

ОСТАВКА

ВМРО-ДПМНЕ смета дека 
министерката Илинка Ми-
трева треба да поднесе не-
отповиклива оставка поради 
предложувањето на Џевад 
Аде    ми за амбасадор на Маке-
донија во Бугарија.

"Со овој чин македонската 
дипломатија уште еднаш по 
којзнае кој пат со доаѓањето 
на Илинка Митрева на чело 
на ова Министерство сери-
озно го наруши угледот на 
Република Македонија и по-
крај нејзините ветувања за 
пеколниот јуриш на маке дон-
ската дипломатија, најавен на 
последниот амбасадорски со-
вет", изјави портпаролот на 
партијата Александар Би чи-
клиски. 

Според Бичиклиски, по ва-
ков дипломатски гаф, во се-
која нормална држава ос тав-
ката на министерот е не што 
што се подразбира и што е 
нормално. Тој рече дека со 
предложувањето на Адеми за 
амбасадор, МНР ги пот врдило 
својата непрофесио налност, 
не  организираност и елемен-
тарно непознавање на основ-
ните критериуми и методи 
познати во дип ло матската 
прак тика. Уште пострашно, 
истакнува Бичи клиски, е што 
знаеле за ми натото на Адеми, 
а сепак се обиделе тоа да го 
скријат од јавноста.

Официјална Бугарија бе ше 
шокирана поради тоа што во 
последниве три ме сеци ма ке-
донската дипло матија й при-
реди две зна чајни шлаканици. 
Трагите од првиот удар сè 
уште се све жи, кога во по-
следен момент беше по вле-
чен предлогот со Ризван Су-
лејмани, кој лани во октомври 
доби зелено светло од Софија. 
Вториот скандал со Џевад 
Адеми, кој најмазно помина 
на Владата како кандидат на 
ДУИ за ам басадор, е уште 
поголем бе зобразлук. Адеми 
го повле коа, Митрева е  бесна, 
а ви новникот и одговорноста 
ни каде ги нема. Најверојатно 
и нема да ги видиме.

иако за тоа нема ниту една 
минута дипло мат ско искус-
тво? Каде заминаа на шите 
стручњаци? Никаде. Ги бркаат 
и ако малку им текне да ја 
кренат главата. Затоа, по ли-
нија на помал отпор тие ги 
виткаат вра то вите, го голтаат 
срамот, а дури потоа сами си 
зами ну ваат од МНР. Дипло-
матијата не стана про фесија 
на при ви легираните, туку на 
"опи н чарите". Поради тоа, 
овој пропуст е немерлив, а по-
сле диците се големи и пора зи-
телни. Уште долго вре ме тие 
ќе се чувствуваат во земјава и 
надвор, а странците со нас ќе 
си играат мајтап, бидејќи ста-
навме "Банту" - црнци. Ма кар 
и малку да имавме гор дост и 
досто ин ство немаше да до-

Адеми го повлекоа, Митрева е бесна, а винов ни-
кот и одговорноста никаде ги нема. Нај ве ро-

ја тно и нема да ги видиме.
Во оваа професија не се потребни "срцепарателни 

сцени", куртоазни бакнежи и намигнувања, 
туку цврста рака и метла. МНР веќе одамна 
мириса на гнилеж, зачмаеност и неструч-
ност.


