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ИНТЕРВЈУ:    СЛОБОДАН ЧАШУЛЕ, ЕКСМИНИСТЕР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА           

Разговорот го водеше: Жаклина МИТЕВСКА

Господине Чашуле, велите дека др-
жавава нема проблем со своето уставно 
име, проблемот го создаде Грција и таа 
треба да го реши... 

ЧАШУЛЕ: Точно, во деновиве кога 
повторно сме соочени со грчкиот про-
блем со нашето име тешко ми е што ние 
немаме прецизно согледување на тоа 
што ни се случува и зошто сега. Да имав-
ме такви согледувања ќе имавме и со-
одветна платформа за парирање. Но, 
Грција има и сега е моментот да нè при-
нуди ова прашање да го реши од две 
причини. Едната е економска, а другата е 
еминентно причина на Унијата. Еко ном-
ската причина е нашето целосно за ос-
танување, добар витален дел од на шето 
стопанство е мртов. Единствено витален 
дел во стопанството е грчкиот, т.е. бан-
ките, цементарницата... Она што долго 
време ни беше предност во однос на 
Грција и сè уште може да биде, ако сме 
умни, е фактот што тие загрозувајќи ја 
државата го загрозуваат и својот имот. Од 
Брисел - НАТО и Унијата доаѓаат сигнали 
на незадоволство и Грција го проценува 
моментот дека сега сме многу слаби. Сè 
што Македонија има ка ко име да понуди 
е негативно. Од друга страна, заради на-
гласените интереси на Унијата ние треба 

Треба да почнеме да ја убе ду-
ваме Грција дека таа мора 
да поведе сметка за Маке-
донија, да ја заш титува, да 
ја промовира и да не соз да-
ва про бле ми, бидејќи кри-
за во Ма кедонија значи кри-
за и во Грција... 

да преминеме во фаза на кандидатура и 
преговори за прием во неа. Тоа не значи 
дека веднаш ќе станеме членка, тоа 
сигурно е долг процес. Грција ќе сака 
прашањето на името да го постави како 
дополнителен услов за нашата држава 
извлекувајќи некои невозможни тол-
кувања на Мас тришките правила, каде се 
вели дека државата-кандидат за член 
треба да има добри односи со  соседите. 
Грците ќе работат на тоа да докажат дека 
ние со самото постоење создаваме про-
блем. Ние ништо не правиме да дока-
жеме дека Грците го прават проблемот 
со ирационалното барање да се отка-

жеме од уставното име. Но, во секој слу-
чај ЕУ не сака тоа да се појави на маса ко-
га ќе почнеме да преговараме, а Грција ќе 
притиска. Унијата нема механизми како 
од името да направи 25. поглавје, покрај 
24 ( зголемени се за нас и за Хрватска), 
името на државата. Според тоа, тие са-
каат да седнеме на маса како кандидат 
без ова прашање. Ние сме слаби и не 
можеме да им речеме: не треба воопшто 
да се грижите, мислиме дека ова пра-

криза во Ма кедонија значи криза и во 
Грција, со нашето оддалечување од НАТО 
се за грозува грчкиот имот. Зошто зас-
танавме на американското признавање, 
на Бун дестагот, зошто не ги следевме пре-
пораките. Што прави Унијата-двојна фор-
мула: парламентите нè нарекуваат со ус-
тавното име, а владите со рефе ренцата и 
ако не направиме ништо нај веројатно ќе 
го прифатат името "Ре публика Маке до-
нија-Скопје". Продол жуваме да про да ва-
ме тврд став кој не носи ништо, а на секој 
Македонец му е мевлем кога ќе слушне 
дека неговата Влада има цврст став во од-
нос на името. Што ќе правиме? Која е ал-
тернативата? На нашите граѓани да им да-
деме европ ски живот и во замена на тоа е 
да не влеземе во Унијата и да си го за чу-
ваме името, или да си ја спасиме др жа ва-
та и да го прифатиме компромисот. Тоа е 
историски избор, да избираме меѓу две 
непријатни нешта. 

Зборот Република за нас е дел од ма-
кедонската историја, тоа не е при давка 
или референца како што сакаат да ја прет-

НИКОМУ НИШТО НЕ МУ "КРОИМЕ", 
НЕ САКАМЕ НИТУ ДА НИ "СКРОЈАТ" 

шање е билатерално и не треба да биде 
на маса за преговори. Ни забележуваат 
на судството, на организираниот кри-
минал. Вакво милје не ни дава за право 
да му речеме на Брисел-ние ви требаме, 
немојте заради грчкиот проблем со 
нашето име да спречите влегување на 
еден "осведочен" квалитет во Унијата. 
Ние тоа го немаме, значи ќе се најдеме во 
ситуација, за да ја спасиме државата и да 
го зачуваме идентитетот на ма кедонскиот 
народ, да бидеме соочени со диктат -
мора да го решите прашањето инаку не-
ма кандидатура. Кога го велат тоа никој 
не вели дека Грција треба да попушти. 
Грците го избраа вистинскиот момент, а 
ние заради домашните про блеми, многу 
слабо промовираме вред ности под име-
то РМ, не разменуваме културни вред-
ности, не лобираме. Гр ција работи за 
своите интереси на наша штета, треба да 
се лутиме на себе затоа што й ово змо-
жуваме да ни работи на штета. Во по-
литиката нема вакуум, про сторот кој вие 
нема да го пополните ќе го пополни 
вашиот противник, а во меѓународните 
односи нема љубов или омраза, има само 
интереси. Треба да почнеме да ја убе-
дуваме Грција дека таа мора да поведе 
сметка за РМ, да ја заштитува, да ја про-
мовира и да не создава проблеми, оти 

стават Грците и по потреба да ја мену-
ваат?

ЧАШУЛЕ: Државата е израз на по ли-
тички договор, таа е изградена во др-
жавотворна, во ослободителната и ан-
тифашистичка војна. Не е само социо-
лошки феномен, туку е институција из-
градена со најмоќниот можен пле бис цит-
македонскиот народ, оттаму таа не може 
да биде земена како временски феномен. 
На сите на Балканот ни е цел да влеземе 
во Унијата, да се рела ти визираат гра ни-
ците, а со тоа ќе се из врши културно обе-
динување на маке донскиот народ, од Бе-
ло  морска, Пи ринска, Горанска Маке до ни-
ја. Во XXI век проблемите ќе ги решаваме 
со гло балистички, а не со чо вечки жртви 
низ војни. Феноменот на нашата држава 
е задоцнет, имаме победа во војната про-
тив фашизмот, период од 45 години фе-
дерален протекторат, во ни еден момент 
не бевме без инструктори. Сега повторно 
имаме инструктори и се те теравиме на 
патерици.

Грција стравува од некакви тери то ри-
јални претензии... 

ЧАШУЛЕ: Прво Грција треба да ни де-
финира што се територијални пре тен зии. 
Овие грчки искази премногу често се 
употребуваат кај нас за да се затскрие на-
шата немоќ и неспособност. Верувам де-
ка постојат екстремни на ционалисти и во 
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Грција, кои ќе кажат вакво нешто, но не 
гледам зошто нашата неспособност да ги 
убедиме Грците дека не е така, дека са ка-
ме интеграција без губење на кул турните 
разлики и идентитетот, ја криеме зад фак-
тот што некој таму вели дека ние имаме 
те риторијални претензии. Ние никому не 
му кроиме граници и не са каме нам да ни 
ги кројат. За жал, откако го на пра вивме 
подвигот со озаконувањето на границата 
со Србија, па сè до денес ние престанавме 
да ја сносиме одго ворноста и таа сè уште 
е спорна.  Кажете ми една македонска ин-
вестиција во се верна Грција или во на-
шата толку сакана Егеј ска Македонија. 
Ние не сто ривме ништо за промовирање 
на нив ните мал цински права. Кажете ми 
една фабрика што со државни пари сме ја 
изградиле таму. Да го направевме тоа, 
Грците ќе имаа еко номски интерес кај 
нас, ние кај нив, ќе исчезнеа разликите за 
името, бидејќи ќе имаше поважни ин-
тереси.

ДУИ и ДПА имаат различни ставови 
за името. ДПА-тоа да се крои според 
Рамковниот договор, а ДУИ е за ус тав-
ното име. Може ли тоа да ни создаде 
дополнителни проблеми?

ЧАШУЛЕ: Не во разговорите со Гр-
ција, но на домашен план-да. Во овој мо-
мент ДУИ се обидува да се прикаже како 
државотворец, а ДПА сака да каже дека 
државата треба да ја делиме со Ал бан-
ците за да го зачуваме инте гри тетот. Без 
оглед на разликите кои ќе се појават во 
конјуктурите на албанската политика, мо-
раме да водиме сметка дека тие имаат 
една стратешка цел-РМ. Не да ја делат, 
сега ја контролираат, учествуваат во неј-
зиното менаџирање со делумна кон тро-
ла, а утре ќе сакаат да ја имаат цела. Ни-
когаш не заборавајте дека сите сегменти 
на албанскиот по литички фак тор, на ал-
банската ситу ација на Балканот, зас танаа 
зад еден процес кој го про мовираа уште 
пред три години. А тоа е дека Албанците 
треба да градат пози тивен нацио нализам 
кој нема да работи на "соз давање големи 
држави туку ќе ги афир мира и зацврсти 
трите држави на ал банскиот народ на 
Балканот, Албанија, Косово и Македонија". 
ДУИ смета дека ако сега застане на страна 
на владе јачката коалиција ќе се здобие 
со право да биде промотор на  нацио нал-
ната ко хабитација. 

ДПА вели друго, но со иста цел-да ја 
направиме  изразито заед ничка, дури и 
со откажување на името за да можете 
делејќи ја со нас, Ал бан ците, како гаранти 
дека ќе биде ста билна, да го зачувате 
својот идентитет. Значи, во двата случаја 
нема разлика. 

Европскиот Парламент по итна пос-
тапка го одби амандманот на група пра-
теници од редовите на Зелените, со кој се 
бараше земјите од ЕУ да ја при знаат Ма-
кедонија под уставното име... Од друга 
страна, пак, решавањето на статусот на 

Непотизмот, непрофесионалноста се 
одамна присутни во редовите на МНР. 
Бевме сведоци и на недостојно одне су-
вање на нашите дипломати. Зош то доз-
воливме светот да нè за познае на ваков 
начин и зошто нашиот Закон за над во-
решни работи се наоѓа во кон ти ну ирана 
подготовка? Работиме по оној на СФРЈ?

ЧАШУЛЕ: Делумно според никаков 
закон. Како министер, прво формирав 
работна група за да се направи закон. Не 
успеавме да го завршиме бидејќи за 11 
месеци не се прави толку деликатна ма-
терија. Потребни ни се две работи: Закон 
за надворешни работи кој ќе ги коди-
фицира интересите на државата, прет се-
дателот, Владата, МНР, одго вор ните чини-
тели и специјален закон за МНР каде што 
ќе се разграничи што е дип ломатска, др-
жавна служба. Тука треба да има сери-
озно хиерархиска подреденост, со пре-
цизно определени ов ла с ту-
ва ња и од говор- нос  ти , 
да се знае што е трет, 
че твр ти се- кре-
тар, со вет ни к, 
минис тер-со-
вет ник, ам-
басадор, опол-
но мош тен ам-

ба са-
д о р , 
в о н -
реден ам-
б а  с а   д о р 
итн. Сè 
тоа во кон-
тури го под  -
гот ви вме. Како ми ни стер го раз-
вивав постојниот ка дар. Се оби дуваме да 
гра диме, негуваме и да афир мираме стра-
тешка позиција на РМ со инструменти на 
една република, на една федерација. Имав   -
ме Секретаријат за односи со ст ран ство, 
кој беше фор мален израз на здружениот 
суверенитет на РМ феде ра цијата, а вис-
тинското Ми нис терство бе ше Сојузниот 
секретаријат за над во реш ни работи. 

По осамо стоју ва њето немавме стра-
тегија, Секрета ри јатот за односи со стран-
ство го про мо виравме во МНР, без ни-
каква за конска подлога. Се убедуваа 
еден по еден ми нистер да не се донесе 
закон, бидејќи ако се до несеше ќе беа 
сменети оние кои не ги исполнуваа кри-
териумите. Секогаш има ше изговор зош-
то не функ ционира Министерството. Така 
дојдовме во ситу ација да имаме Мини-
стерство со огром ни задачи, но без ин-
струменти. 

Косово може да го де ста билизира Бал-
канот...

ЧАШУЛЕ: Кога би бил известувач од 
Стразбур, веста би ја почнал вака: Ев роп-
скиот парламент, оценувајќи дека раз ли-
ките околу името на РМ со РГ е би ла те-
рално прашање, не го усвои аман дма нот 
предложен од Зелените. 

Однапред се знаеше дека аман дма-
нот на Зелените нема да биде усвоен 
бидејќи немаат политичко крило да на-
метне мнозинско решение. Нова демо-
кратија е членка на Европската народна 
партија, која има мнозинство во Пар-
ламентот, и тешко да оди во раскол со 
неа. Сега имаме сетенца дека пра ша њето 
е билатерално, односно тука треба да го 
градиме столбот на зградата-да речеме 
разликите со името, е била те рално пра-
шање кое не го засега нашето инте гри-
рање во ЕУ, а истовремено да й ве лиме на 
Грција: не ги мешајте ра ботите, ќе си соз-
дадете проблем со Уни јата и ќе ги загро-
зите своите интереси во РМ. Третиот факт 
кој ги тера Грците да брзаат е што од ав-
густ треба да почнат дели катните и опас-
ни преговори за статусот на Косово. Ние 
и тука имаме проактивен став и не им ве-
лиме на Гр ците дека Ма кедонија, Грција, 
Ал банија, Бугарија и Србија треба заедно 
да работат не толку на статусот на Косово, 
туку како да го интегрираат Ко сово со 
европски стан дарди на Бал канот. Ќе ги 
отвориме гра ниците за луѓето, а ќе ги 
затвориме за ор га низираниот кри-
минал. Ова може ме да го на-
правиме ако ја убедиме Грција 
дека тоа е наш за ед нички стра-
тешки ин терес и дека инси стирањето 
на раз ли ките со името ќе ни го кочат овој 
процес. 

Пред некое време од лондонскиот 
Институт за воено и мирнодопско из-
вестување проструи информација дека 
само Хрватска и Македонија во 2006 
година ќе добијат статус на кандидатки за 
членство во ЕУ. Се движиме ли во по зи-
тивна насока?

ЧАШУЛЕ: Мораме да сфатиме едно -
нашето зачленување во ЕУ е извесно. Ни-
ту ЕУ, ниту НАТО не може да се развива 
успешно и да гради динамична позиција 
со Азија и Истокот со таа црна дупка на 
Балканот, Македонија, Хр ватска, Косово. 
Ќе мора со посебна ди намика да нè внесе 
во своето ниво, за да нè интегрира, да ни 
ги наметне соп ствените стандарди, да нè 
направи одговорни за просперитетот и 
заед ничката безбедност. Тоа ќе се случи, 
прашањето е кога и со какво наше учес-
тво. Ќе нè внесат, сакале или не. Моите 
инсистирања одат кон тоа ние да ја пре-
земеме одговорноста на овој процес, да 
ја искористеме потребата на ЕУ да го кон-
солидира проширувањето со вклу чу ва-
ње на Балканот и со нови вред ности.


