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КОМЕНТАР

Ентузијазмот и потребата од 
наше етаблирање во светското 

општество ни наметнаа нов 
ритам и нова политика на 
градење на односите. Нè 

тапкаа по рамо, нè уверуваа 
дека сме најуспешната 

балканска приказна на сите 
времиња, почна на сите да 
ни се повраќа од терминот 

"лидер во регионот". И денес 
кога пристигна последната 

шлаканица од Брисел и 
од Вашингтон за идното 
проширување на НАТО, 

актуелните македонски власти 
не отстапуваат од својот курс.

Дали оваа власт почнува да 
плива во предавства? Или 

некој однадвор или одвнатре 
вешто ја турка во безизлезен 

лавиринт, кој на крајот ќе 
й се врати како бумеранг!? 
Треба да се почне анализа 
околу тоа дали актуелните 

македонски власти знаат за 
овие шпекулативни сценарија, 

дали ги разгледуваат како 
реална опасност за унитарниот 

карактер на државата и дали 
тие имаат некаква спрега со 
одложеното членување во 

НАТО пактот?

ДРЖАВИТЕ ИСЧЕЗНУВААТ 
КОГА "ПРЕДАВНИЦИТЕ" 
СТАНУВААТ "ЛИДЕРИ"!

Пред шест години македонската 
дип  ломатија се залета набрзина, 
преку ноќ, да ја внесе Македонија 

во НАТО. "Сега е моментот, сега ќе ја би-
де работата", мислеа алтернативците на 
Циле и вмровците на Љубчо. Арно ама, 
така и преку ноќ дојде студениот туш од 
Брисел. Таму не сакаат товар, таму не са-
каат сирачиња. А во тој период маке дон-
ската држава висеше на конец. Повеќе 
од 360.000 бегалци од Косово, несре де-
ни внатрешни прашања од етнички ас-
пект, разнишана економија, пропаднато 
стопанство. Бегавме од ужасот и барав-
ме засолниште кај најмоќните. Тогашни-
от шеф на дипломатијата, Александар Ди  -
митров, беше најгласен во очеку ва ња та 
дека ќе се смилуваат и Македонија ќе 
стане вонредна, но полноправна член   ка 
на НАТО. Пуста визија, ентузијазам, пус-
та желба македонска. Топките ни ги спуш-
тија. Дојде 2001 година. Уште по сло жена 

од 1999 година. Се играше на наш терен. 
И повторно НАТО инволви ран. Двос тра-
ни информации за неговата улога во ма-
кедонската криза. Почну вај ќи од под-
дршката на терористичките фор мации на 
ОНА преку директното воо ру жување и 
логистичката разуз навачка под дршка 
до искрената помош за ма кедонската 
Влада во справувањето со кризата. И 
тогаш некој очекуваше дека Македонија 
ќе стане членка на најмоќ ната светска 
воена армада. Залудно. Тер мините само 
се одложуваа. Се бараа ре форми, ко ре-
нити, длабоки, реструк туи рање на ске-
летот на безбедносните ор гани. До маш-
ните политички претстав ници ја при-
фатија играта на Западот. Што се мора, 
се мора. Немаше друга со луција, не ма-
ше друга алтернатива. Не се станува пар т-
нер без нивните потези, без нив ните 
домашни за да чи кои секојдневно ни ги 
за даваа. Под притисок Маке донија се 

најде пред уставни измени. 
Земјата мораше да ги ис пол-
ни обврските пред ме ѓу на-
родната заед ни ца. Се слу  чи 
што се случи. Тогашниот пре-

миер Георгиевски од ми леник на За-
падот стана политичка фи гура, која ги 
кочи реформските процеси кои одеа во 
корист на албанското мал цинство. И 
тогаш се спомнуваше НАТО, но влезот 
ќе биде само тогаш кога Ма кедонија до 
крај ќе ги спроведе тран сформациите 
во одбраната и до крај ќе ја импле мен-
тира охридската рамковна спогодба. Ки-
сели фаци кај македонските политичари. 
Видоа дека ништо нема гратис. По 2002 
година новите парламентарни побед-
ници ги засукаа ракавите и, како што 
велат, почнале нова епизода во градење 
на односите со Западот. Реформа до ре-
форма, реконструкции, трансфор ма ции... 
Така ни рекле однадвор, така мора и да 
биде сторено. Ентузијазмот и потребата 
од наше етаблирање во светското опш-
тество ни наметнаа нов ритам и нова по-
 литика на градење на односите. Нè тап-
каа по рамо, нè уверуваа дека сме нај ус-
пешната балканска приказна на сите 
вре миња, почна на сите да ни се по-
враќа од терминот "лидер во регионот". 
И денес кога пристигна последната шла-

каница од Брисел и од Вашингтон за ид-
ното проширување на НАТО, актуелните 
македонски власти не отстапуваат од 
својот курс. Ќе барале од Западот да се 
истакнело лидерството на Македонија 
во т.н. Јадранска група за проширување. 
Веројатно очекуваат да добијат и некоја 
диплома или плакета. Смешна ситуација. 
Не сакаат да го признаат поразот, кој по 
малку незаслужено ги стигна во пос лед-
ната година од нивното четиригодишно 
владение. Велат сè е ОК, ништо не било 
изгубено. А години се во прашање! 

"Апликацијата за членство во НАТО 
зависи исклучително од Македонија" - 
објасни своевремено амбасадорот на 
Алијансата, Николас Бигман и додаде - 
"Во НАТО членуваат земји кои имаат ви-
соко ниво на демократија, кои ги почи-
туваат човековите права, држави кои 
одлучно се справуваат со организи ра ни-
от криминал и корупција. Не може една 

земја да влезе во НАТО доколку во Со-
јузот донесе товар". 

Македонија се покажа како вистин-
ски партнер на НАТО во многу случаи. 
Последните шест години таа практично 
дејствува како член на Алијансата. Ре-
формите, исполнувањето на политич ки-
те критериуми, испраќањето воени ми-
сии во Ирак и во Авганистан, се доволни 
аргументи за да можевме да очекуваме 
дека догодина ќе нè израдуваат од Бри-
сел. Но, работите тргнаа во поинаква 
насока. Трите земји од Јадранската гру-
па за проширување не биле подготвени 
за скорешно да пристапат во НАТО. Мо-
жеби Македонија предничи со рефор-
мите и со активностите во одбраната, но 
таа сепак ќе влегува во пакет, а не 
индивидуално. Сепак, нештата се многу 
поинакви од оние кои ни ги прикажуваат 
во јавноста како домашните, така и ме-
ѓународните политички и дипломатски 
претставници. Работите се поинакви и 
тие смрдат, многу смрдат. Трујат. 

НОВА КОМБИНАЦИЈА

Се поставува прашањето зошто дојде 
до одложување на идното проширување 
на Алијансата ако се има предвид фак-
тот дека работите беа речиси 99 отсто 
средени за 2006 година? Реформите при-
вршуваа, политичките критериуми до 
крај се испочитуваа, за лидерството кое 
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Таму, на Запад, не сакаат товар, не сакаат сирачиња. Се обидовме да по-
бегнеме од ужасот, побаравме засолниште кај најмоќните. Се очекуваше да й 

се смилуваат на Македонија, но пуста визија, пуста желба македонска. Тер-
мините за влез во армадата само се одложуваа. Се бараа реформи, коренити, 

длабоки, реструктуирање на безбедносниот скелет.
Домашните политички претставници ја прифатија западната игра. Не се 

станува партнер без нивните потези, без нивните домашни задачи. Ма ке до-
нија се најде пред уставни измени за да ја имплементира охридската 

рамковна спогодба. Ништо нема гратис. Реформа до реформа, 
реконструкции, тран сформации...ни наметнаа нов ритам и нова политика на 
градење на односите. Нè тапкаа по рамо... Ама, залудни ни биле реформите, 

брзањето во спро ве дувањето на рамковната спогодба и почитувањето на 
правата на етничките заедници. Работата зависела од регионалните, а не од 
внатрешните слу чу ва ња. Пристигна и последната порака од Западот. Во неа 

може да се "прочита" дека на повидок е  сценарио...

РЕДЕФИНИРАНИ ГРАНИЦИ ЗА "НАЈУСПЕШНАТА" БАЛКАНСКА ПРИКАЗНА!?

сме го имале и воопшто да не зборуваме. 
Интересно е и прашањето зошто преку 
ноќ во т.н. Јадранска група за проши-
рување на НАТО се втурна и Украина!? 
Сè повеќе македонски политичари одр-
жуваат средби со западни дипломати во 
сенка, кои им предлагаат речиси иден-
тично сценарио како она кое Геор ги-
евски преку МАНУ й го понуди на маке-
донската јавност - размена на територии 
и население. Дипломатите од меѓу на-
родната заедница на дел од домашните 
политички структури буквално им има-
ат речено: "мора да се делите, кога то-
гаш ќе дојде до тоа". Други извори велат 
дека одложувањето на членството на 
Македонија не е случајно и се поклопува 
токму со дефинирањето на конечниот 
статус на Косово. Значи, залудни биле 
реформите, брзањето во спрове дува ње-
то на Рамковната спо годба и почиту ва-
њето на правата на етничките заедници. 
Работата зависела од регионалните, а 
не од внатрешните случувања. Косово 
ќе биде клучниот елемент за идното 
етаблирање на Македонија во евроат-
лантската номенклатура. Опциите кои 
сега се разгледуваат за неговиот статус 

во голема мерка ќе го одредат и идното 
постоење и моделот на државотворност 
на Македонија. Тоа неодамна го навести 
и Арбен Џафери, кој рече дека правата 
кои би ги добиле косовските Срби со 
пет проценти од популацијата на про-
текторатот, а се на нивото на Рамковниот 
договор во Македонија, би ги повредило 
Албанците ваму, бидејќи биле 25 отсто. 
Џафери предизвикува нова вербална 
криза со таквото гледање на работите. 
Тој ги доближува врските со маке дон-
ската опозиција која, пак, остро се спро-
тивставува на новите надградувања на 
македонскиот Устав. Како би функцио-
нирала таквата нова коалиција, која во 
последно време ја навестуваат, само 
Господ знае. Повторно би била не прин-
ципиелна и неприродна. Власта во Ма-
кедонија е исправена пред нов пре диз-
вик. Треба да знае да ја одигра новата 
игра. Нов момент во целата ситуација е 
и шпекулацијата, која се провлекува кај 
некои кругови во сенка, која вели дека 
при идното проширување на НАТО, сега 
во 2008 година, Украина треба да ја за-
мени Албанија. Имено, муслимански др-
жави не сакале да й прават друштво на 

западната цивилизација. Тоа многу пати 
на Србија й го навестиле Брисел и Ва-
шингтон. 

"Нека бираат Србите, или Ко сово или 
ЕУ. Нема влез во ЕУ со Косово", така по-
рачуваа и Холбрук и Солана и Патен и 
повеќе други дипломати. Меѓу редови 
тоа би се однесувало на Ал ба нија, која 
можеби за некоја година би била со не-
кој видоизменет облик. 

ЗА МАКЕДОНСКАТА ПРИКАЗНА

А, каква би била македонската при-
казна во сите овие, по малку нафрлени 
шпекулации, кои можеби не се точни и 
нема да се остварат, но некој ги раз-
гледува и полека ги става на зелената 
маса прво во центрите на моќта, а потоа 
ќе ни ги донесат и нам. Реално може да 
се случи во НАТО и во ЕУ да влезе само 
дел од Македонија. Црна прогноза, но 
некој засилено и упорно ја турка да по-
 мине низ ходниците на европските и на 
американските тела и институции. Ве-
лат, Рамковниот договор бил само пој-
довна основа да се дојде до таа идеја. 
Децентрализацијата е вториот степен, 
кој треба да ја воведе државата во т.н. 
мек федерализам. Лесно потоа би се 
протуркал некој закон во Собранието 
донесен со т.н. Бадинтерово мнозинство, 
за кој граѓаните би немале право да се 
изјаснат на референдум. Дали оваа власт 
почнува да плива во предавства? Или 
некој однадвор или одвнатре вешто ја 
турка во безизлезен лавиринт, кој на 
крајот ќе й се врати како бумеранг? Тре-
ба да се почне анализа околу тоа дали 
актуелните македонски власти знаат за 
овие шпекулативни сценарија, дали ги 
разгледуваат како реална опасност за 
уни тарниот карактер на државата и да-
ли тие имаат некаква спрега со одло-
женото членување во НАТО пактот? Ве-
ро  јатно ќе одговорат дека ова се само 
нови глупости, кои имаат цел да ја мини-
мизираат работата на министерствата и 
на Владата во целина. А каков друг од-
говор би очекувале? Членството на Ма-
кедонија во НАТО и во ЕУ е ставено под 
знак прашање. Затоа целата работа е 
одложена. Прво ќе се решава косов-
ското прашање, па зависно од него ќе се 
види дали нашава земја ќе собере сили 
да дотурка до портите на Брисел. Тоа е 
последната порака од Западот. Во неа 
може да се прочита и дека на повидок е 
редефинирање на балканските граници. 
Дали Македонија ќе биде дел од тоа сце-
нарио, може само да се нагаѓа. Власта 
како пијан за стап се држеше за дого-
ворот во Охрид, сметајќи го како брана 
од секаква внатрешна и над во реш на 
девијација, но сега ќе се увиди колку тој 
бил слаба конструкција за си лината на 
македонската државност. До прва на сце-
на доаѓаат одбранбените ме ханизми на 
тој Договор, дури сега ќе се види колку 
тој бил имун. 


