ЕВРОПА ЈА СПУШТИ РАМПАТА ЗА Б
Новиот министер за
надворешни работи,
Антонио Милошоски, на
средбата со посредникот
Метју Нимиц, ги
преповторил ставовите
на нашата земја по ова
прашање, иако средбата
со него била од
протоколарен карактер,
чиј заднина била само
запознавање, бидејќи се
почитувал договорот да
нема интензитет во
разговорите сè додека не
завршат локалните
избори во Грција,
закажани за идниот
месец.
Македонија останува
на ставот за двојна
формула за името,
додека интензивирањето
на разговорите ќе зависи
од Нимиц, кој на
почетокот на наредната
година, како што
дознаваме, се очекува да
пристигне во земјава со
нов предлог.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ЦРВЕНКОВСКИ ОЧЕКУВА ОД
ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА ОН, КОФИ АНАН,
ОСОБЕНО ДА СЕ АНГАЖИРА ВО РЕШАВАЊЕТО НА
ПРОБЛЕМОТ СО ГРАНИЦАТА

МАКЕДОНИЈА "
МЕЃУ ИМЕТО И

Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

Р

епублика Македонија е стабилна
и функционална мултиетничка
демократија, која по реформите
кои ги направи и сè уште ги спроведува,
очекува исполнување на стратегиските
цели - интеграција во Европската унија
и во НАТО.
Вака го почна своето обраќање на
шеесет и првото заседание на Генералното собрание на Обединетите нации
претседателот на Република Македонија, Бранко Црвенковски. Тој настапи
со комплетно убедување дека нашата
држава по преземените обврски за реформи во земјата, како и по стекнатиот
статус кандидат - земја членка на ЕУ, на
Македонија треба да й се одреди датум
за отпочнување на преговори за влез

ШЕФОВИТЕ НА ДИПЛОМАТИИТЕ НА ГРЦИЈА И НА
МАКЕДОНИЈА ОСТАНУВААТ НА СВОИТЕ СТАВОВИ
ЗА СПОРОТ СО ИМЕТО
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А ЛК АНОТ
во елитното друштво, но и во структурите на НАТО што, пак, би требало да се
случи на следниот Самит на проширување.
Веќе слушнати говори и тези, кои
нашиве политичари ги преповторуваат
речиси на секое поголемо излегување.
Желбата Македонија да биде дел од Европската унија и од НАТО му е позната
на секој граѓанин на државава, и ја споделуваме сите. Но, дали таа навистина
ни е достижна?
Ако судиме според протоколарните
изјави на европските политичари, веројатно да, бидејќи нивниот одговор на
ова прашање секогаш е ист. Вратите на
Европската унија и на НАТО се отворени
за Западен Балкан, но преминот низ портите зависи од нас самите. Во превод
тоа би значело - колку побрзо ги сработите зацртаните реформи, толку шансите да го минете прагот и да станете
дел од едно друго друштво се поголеми.
Но, сепак од друга страна, токму тоа
елитно друштво речиси од година в година сè повеќе го оддалечува прагот од
Балканот, плашејќи се дека земјите од
овој дел на географска Европа можат
да й направат сериозни проблеми на
Европската унија.
Токму тоа многу јасно и недвосмис-

реши неколку клучни прашања, кои години наназад постојано се ставаат под
килим, а кои се дел од т.н. европски пакет. Првото од нив е прашањето за спорот со името кој го имаме со Република
Грција, а второто, граничното одделување со протекторатот Косово.

ПО НОВА ГОДИНА
НИМИЦ ДОАЃА СО
НОВ ПРЕДЛОГ
Токму овие две прашања беа дел од
политичката агенда на претседателот
на Република Македонија, Бранко Црвенковски и министерот за надворешни
работи, Антонио Милошоски, во разговорите со европските и светските политичари во Њујорк. Тие имаа бројни
средби со европските претседатели и
шефови на дипломатии, на кои, меѓу
другото, се говорело и за овие две прашања, а епилогот од нив претседателот
Црвенковски го оквалификува како
максимум искористено време. Токму
една од тие средби беше онаа со генералниот секретар на Обединетите на-

ЗАГЛАВЕНА"
ГРАНИЦАТА
лено го кажа идниот претседавач со
Унијата, германската канцеларка Ангела Меркел, која подвлече дека ЕУ се наоѓа во криза и има сериозни проблеми
со донесувањето на Европскиот устав,
кој според проценките на аналитичарите од Европа нема да биде завршен
пред 2009 година. Тоа значи дека до
тогаш патот кон Унијата ќе биде отворен
само за Бугарија и за Романија, додека
под знак прашалник веќе се става и
влезот на Хрватска која, да потсетиме,
ги отпочна преговорите за влез во Европската унија. Нашиот државно-политички врв не е загрижен од најавите на
германската канцеларка Меркел, бидејќи верува дека внатрешната криза во
Унијата набрзо ќе биде решена, а нејзиниот апсорпционен капацитет ќе биде дополнително зголемен.
Но, што дотогаш треба да направи
Република Македонија? Веројатно да го
забрза темпото на реформите, но и да

ции, Кофи Анан, кој особено се интересирал за ставовите на македонската
делегација, за преговорите со Грција за
спорот со името. Спор кој трае со години, а чие решавање можеби беше на
површина минатата година. Но, по последниот предлог кој посредникот од
Обединетите нации, Метју Нимиц, го даде до двете земји, а кој беше одбиен од
страна на нашиот јужен сосед, не пристигна нов.
Република Македонија веројатно по
ова прашање продолжува таму каде
што застана. Новиот министер за надворешни работи, Антонио Милошоски, на
средбата со посредникот Метју Нимиц,
ги преповторил ставовите на нашата
земја по ова прашање, иако средбата
со него била од протоколарен карактер,
чиј заднина била само запознавање,
бидејќи се почитувал договорот да нема интензитет во разговорите сè додека
не завршат локалните избори во Грција,
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закажани за идниот месец.
Сепак, Македонија останува на ставот за двојна формула за името, што се
дефинира како континуитет на македонската политика по ова прашање. Интензивирањето на разговорите ќе зависи
од Нимиц, кој на почетокот на наредната година се очекува да пристигне во
земјава со нов предлог. Дотогаш Грција
без ракавици соопштува дека нема да
преговара за двојната формула, би-

ЛАДЕН ТУШ ЗА ЗЕМЈИТЕ
ОД РЕГИОНОВ
Европската унија ги шокираше
балканските земји. Ладен туш за земјите од регионов, кои се надеваа дека ќе бидат дел од ова друштво.
Европските авторитети, германската канцеларка Ангела Меркел, и
претседателот на Европската комисија, Жозе Мануел Баросо, на конференцијата за иднината на Европската
унија, јасно порачаа - по Бугарија и
Романија се затвора портата за останатите балкански земји.
Причина за тоа се внатрешните
проблеми на Унијата, поради недонесувањето на Европскиот устав, за
кој постои голем отпор кај дел од
земјите, пред сè, кај Франција и Холандија, кои за него јасно рекоа - не.
Токму поради тоа не само што ќе
нема ново проширување на Унијата,
туку нема да има ниту ветувања за
полноправно членство на некоја од
земјите кандидатки.
Ова особено важи за Хрватска и за
Турција, кои веќе почнаа преговори,
но сепак нивното влегување во Унијата ќе зависи од апсорпционите капацитети на ова друштво.
дејќи според нив, не постојат држави
со две исти имиња во светот! За нив
единствено прифатливо е едно комбинирано име со зборот Македонија, кое
треба да го отсликува националниот
идентитет, во спротивно најавуваат дека Македонија не ќе може да стане членка на Европската унија и на НАТО, без
да се најде компромисно решение, кое
ќе им одговара и на двете страни.
Сегашната статус-кво ситуација во
спорот со името се чини дека ќе трае подолго. Пред сè, поради фактот што и
двете држави остануваат на своите тврди ставови за непроменливост, иако Република Грција е чекор пред Македонија, затоа што одамна е членка на Европската унија, а која би можела значително
да влијае во одлуката за приклучување
на нашата држава кон елитното друштво. Овој голем камен на сопнување за
Македонија на патот кон ЕУ се чини уште поголем, поради недостигот на ло-

ЗА ГРУЕВСКИ ЕДИНСТВЕН
ЛЕК СЕ РЕФОРМИТЕ
Најновата порака на германската
канцеларка Ангела Меркел во Македонија секако дека е прифатена
со негодување, но сепак според
премиерот Никола Груевски, таа не
мора да значи застој во спроведувањето на реформите во земјава.
Напротив, како што рече Груевски, треба да се забрзаат реформите во земјава, бидејќи тоа е единствениот начин да й се испрати сигнал на Унијата дека Македонија е
подготвена да биде дел од неа.

ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ НЕ ГИ СМЕТА ЗА
ДЕФИНИТИВНИ ОДЛУКИТЕ НА ГЕРМАНСКАТА
КАНЦЕЛАРКА МЕРКЕЛ ДЕКА ПОРТИТЕ НА УНИЈАТА ЗА
БАЛКАНОТ СЕ ЗАТВОРААТ НА НЕОДРЕДЕНО
бисти, кои досега нашава земја требаше
да ги пронајде во Унијата.
Но, дали името е единствениот проблем кој Македонија го има?
Секако не. Вториот проблем, кој во
јавноста постојано се минимизира, е
прашањето за демаркацијата на границата со Косово. Прашање за кое се разговараше во Њујорк.

ЧЕКУ ГО ОДМОЛЧИ
"ТЕХНИЧКОТО"
ПРАШАЊЕ!
Барањето кое официјално Скопје го
достави до генералниот секретар на
Обединетите нации, Кофи Анан, е прашањето за демаркацијата на границата
да се затвори пред да се добие конечниот статус на Косово. Засега од страна
на Анан постои само ветување дека ќе
се заложи тоа да биде направено. Претседателот Црвенковски е сигурен дека
станува збор за техничко прашање. Наводно ист таков впечаток добил и од
меѓународните претставници, кои го
убедувале дека разграничувањето треба да се заврши како техничка операција, а не како ново отворање на преговори за протегањето на граничниот
појас.
Црвенковски очигледно игра на картата Македонија да биде ставена во пакетот решенија за Косово, бидејќи смета дека доколку не се затвори ова прашање би можело да се остави простор
за ново генерирање на нестабилност,
не само во односите Македонија-Косово, туку и во целиот регион. Целата своја надеж тој ја гледа во меѓународната
заедница, која сè уште е одговорна за
протекторатот, и токму затоа одговор-

носта ја префрла на нив, доколку ова
прашање и натаму остане отворено.
Но, дали исто така размислуваат и
косовските власти?
Косовскиот премиер Агим Чеку, по
официјалната средба која
ја имаше со неговиот македонски колега, Никола
Груевски, минатата седмица во Скопје избегна
да даде одговор за отворениот проблем со необележаната граница. Наводно, премиерот Груевски од него добил уверување дека ова прашање
ќе биде затворено бидејќи, како што рекол на
тет-а тет средбата, за решавање на конечниот
статус на Покраината не
било добро Косово да
има отворени прашања!
Сепак, оваа изјава на
Чеку не беше и официјално соопштена, бидејќи целосното внимание
на косовскиот премиер
било насочено кон одговорите на Ахтисари, од
кого очекувал да добие
конкретен предлог за независноста на Косово бидејќи, според него, веќе
биле дефинирани прашањата за малцинствата
и нивните права во оваа
Покраина. Во оваа насока Македонија уште еднаш го повтори веќе познатиот став дека ќе ја
прифати секоја одлука
на Обединетите нации,
која нема да навлегува
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во интересите на Македонија, без разлика дали тоа ќе биде целосна или, пак,
условна независност на Косово. За возврат, Република Македонија добила уверување од косовскиот премиер дека
нема да има никакви закани во однос
на територијалниот интегритет на нашата земја.
Сепак, официјален и јавен одговор
на клучното прашање кога и како ќе се
дефинира границата меѓу Македонија
и Косово, сè уште нема. Дали таа ќе се
решава откако Косово ќе добие независност?

