"ВОЈНА" МЕЃ У ЦРВЕНКОВСКИ И
Дали Црвенковски беше
во Брисел да бара помош
или да добие директива!?
Ова прашање поседува
двојна, а можеби и тројна
функција (содржина),
бидејќи по добивањето на
титулата претседател на
државата, Бранко
Црвенковски, непосредно
ја призна сопствената
неумешност за водење
континуирана политика.
Меѓутоа, кога се соочува
со реалноста, тој се
претвора во "јапонски
борец", чија истрајност и
тактика овозможува од
т.н. ад хок политика да се
извлечат најмудрите
потези. Затоа
доближувањето до
Хавиер Солана не
претставува
изненадување, туку спој
на европската и на
американската
надворешна политика.
Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ УСПЕА ДА ИЗВЛЕЧЕ КУРТОАЗНА
ПОДДРШКА ОД ЕВРОДИПЛОМАТОТ ХАВИЕР СОЛАНА, КОЈ
ЈА ИСКОРИСТИ ШАНСАТА ДА ПОТСЕТИ ДЕКА ДОКОЛКУ
ИМА ПРОБЛЕМИ, ТОЈ Е ТУКА ДА ПОМОГНЕ
Имено, поучени од Цилевата тактика,
која не успеа да го симне од власта поранешниот премиер Љубчо Георгиевски, политичарите се држат настрана и
го премеруваат секој потег на шефот на
државата и на премиерот.
Двете највлијателни фигури во Македонија имаат иста карактеристика,
односно кога се најмирни, тогаш се и
најопасни, затоа сè што се случува во
последно време е увертира за настаните кои се подготвуваат.
Во плимата и во осеката треба да се

за превласт во македонската политика.
Таканаречениот процес - немање дијалог меѓу власта и опозицијата им одговара на првенците од Ахметовата командантска чета, бидејќи бараа причина
за да можат повторно да се забарикадираат во реонот на Шипковица и на
Скопска Црна Гора.
Меѓутоа, шемата која беше видена
во 2001 година се изјалови, затоа што
во последен момент ги изненади снегот, кој падна и ги одложи настаните, но
сепак ги амортизира интересите на

ОФАНЗИВА НА "ПАП
ЗА ПРЕВЛАСТ ВО МАКЕД
П

ретседателот Бранко Црвенковски води отворена битка за превласт во македонската политика,
иако анализите и рејтинзите не одат во
прилог на оваа теза, која ја поддржуваат
и СДСМ и ДУИ.
Во опасната војна против премиерот
Никола Груевски и неговата групација
се користат различни методи, од конспиративни разговори до отворени
јавни дискредитирања и напади во
медиумите. При тоа, двете страни се кодошат или ги користат своите странски
врски за да ги зацврстат позициите во
земјава.
Во меѓувреме, луѓето сконцентрирани околу власта уживаат да го гледаат
дуелот меѓу "папата" и "боксерот", бидејќи сè уште не ја избрале страната.

внимава и на албанскиот фактор кој не
седи со скрстени раце, туку се обидува
да извлече корист од надојдените води
на национална страст и од косовската
дилема.

СОЗДАВАЊЕ УСЛОВИ
ЗА КРИЗА
Всушност, офанзивата за опстанок е
политички инает, кој најверојатно води
во нова вештачка криза, која како теза
упорно ја турка СДСМ, а при тоа ДУИ
прифати да ја игра, бидејќи й недостасуваше чкорче од кибритот за да го запали огнот и да се "одметне" од власта.
Имено, ајдутството на ДУИ веќе е почнат процес, кој оди во прилог на борбата
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Албанците, кои се подготвуваа да им го
вратат долгот на Албанците од Косово.
Во контекст на ова мора да се потенцира дека не постојат идентични услови за влошување на односите меѓу Албанците и Македонците, па затоа борбата меѓу Бранко Црвенковски и Никола Груевски е суштината или сржта на
сите заткулисни марифетлуци, кои ја
блокираат внатрешната политика, а која, пак, индиректно се одразува врз меѓународната положба на Република Македонија и нејзините евроатлантски интеграции. Според тоа, не станува збор
за политичка криза, туку за исценирање
или за создавање криза, која треба да
придонесе за симнување на власта и
враќање на спасителот на нацијата на
политичката сцена.

ГРУЕВСКИ
ГЕОСТРАТЕШКА
ПРИКАЗНА
Првите луѓе на македонската политика се коцкаат со судбината на земјава,
бидејќи во преден план ги ставаат личните, а не државните интереси. Оттаму
се и сите проблеми или застои на релација "Царев двор" - "Илинденска" ББ.
Кревката кохабитација почна да се заплеткува во Гордиевиот јазол уште за време на формирањето на Владата на Груевски, но конечно пукна кога се скина
папочната врвца-врска меѓу АРМ и МВР.
Двата центра на моќ ги контролираат
различни фактори, односно според поставеноста на Уставот, тие директно се
подредени на власта и на претседателот.
Поради тоа, професионалците мораат
да ги трпат нивните комбинаторики, кои
често пати се поврзани со разни дворски сплеткарошки игри.
Но, сепак зад вратата наредуваат други
команданти. Двоецот го поддржуваат
различни странски кормилари, кои доблесно ја туркаат својата геостратешка
приказна, која постојано вели - раздели, па владеј со Балканот.
Затоа не треба да нè зачудуваат настаните кои во последно време се случуваат во Скопје или во Брисел. Имено,
зошто Бранко Црвенковски ненадејно
отпатува во Брисел? Да бара прошка сигурно не, бидејќи таму ги знаат неговиот
карактер и желбите. Но, што бараше
Груевски во Естонија, кога во меѓувреме
му зариваа нож в грб. Овој парадокс на
македонските политичари претставува
официјална потврда на војната која се
води меѓу Црвенковски и Груевски. При-

АТА"

тоа, се занемаруваат настаните околу статусот на Косово и зголемените активности на албанските радикални елементи,
кои повторно се шетаат по ридовите.
Згора на сè, расте интензитетот на
караницата меѓу шефот на државата и
премиерот, без разлика што се коцкаат
со сопствениот народ или со државата.
"Мислам дека токму тие изјави покажуваат колкаво е политичкото слепило
и неодговорноста на Владата, не само
по прашањето на неопходноста за одржување политички дијалог, туку и многу погенерално кон процесот на интегрирање на нашата земја во ЕУ и во
Алијансата", изјави претседателот Бранко
Црвенковски, по повод обвинувањата
на ВМРО-ДПМНЕ и на ДПА дека тој ги
кодошел во Брисел.
Според него, владејачките партии, а
со тоа и Владата, наместо да се соочат
со реалноста и да видат дека има проблем, кој треба да се решава, тие се обидуваат причините за негативните оценки од Брисел да ги објаснуваат со постоење на некакви заговори или кодошења, кои се иницирани од нивна страна, или од страна на опозицијата.
"Уште да се каже дека јас сум го издиктирал извештајот на ЕУ, каде што сè
ова беше претходно наведено, или јас
ги формулирам препораките на НАТО
или, пак, дека имам таква моќ да го наредам тоа што ќе го изјават пред камерите генералниот секретар на НАТО, Шефер, или претседателот на Европската
комисија, Баросо, или пак, високиот претставник Солана", потенцира шефот на државата при посетата на Струмица, каде
другаруваше со "пријателите од ЗЕЛС".
"Ја користам ова прилика да упатам
една порака до Владата и до владејачките партии да престанат со овие
глупости, нека станат посериозни и нека почнат сериозно да се справуваат со
проблемите со кои оваа земја се со-

ОНИЈА!

НИКОЛА ГРУЕВСКИ БАРАШЕ ПАРТНЕРИ КАЈ
ЕСТОНСКИТЕ КОЛЕГИ ВО ТАЛИН
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Зошто високиот претставник
за надворешна и безбедносна
политика, Хавиер Солана, бара
политички дијалог меѓу власта и
опозицијата? Одговорот се содржи во односите меѓу партиите
кои упорно стојат на своите политички гледишта, иако треба да
се знае дека сегашната парламентарна констелација е одраз
на изборот на електоратот. Поради ова, сите напади врз Груевски и врз власта личат на уцена или на обид за насилно симнување-менување на владејачката коалиција, што секако нè
упатува на размислување дека
намерно се создава вештачка
криза во земјава за да има оправдување за преземените чекори. Истовремено, Бранко Црвенковски премногу застана зад
својата партија СДСМ, со што си
прави политичка отстапница за
враќање на лидерската позиција,
која и така реално не ја напуштил.
Последните превирања кај социјалдемократите се слика на
Бранковата волја, амбиција итн.
Во контекст на ова, само се склопи Рубиковата коцка - интересот на Солана е идентичен со
желбите и со плановите на Црвенковски, кои никогаш не се во
втор план во однос на прашањата
за евроатлантските интеграции
на Македонија.
очува. Денес е 1 февруари 2007 година,
тоа значи дека многу брзо ќе паѓаат одлуките кои се однесуваат на Македонија. Ако власта продолжи вака да се
однесува, тогаш за нашата земја нема
да биде донесена одлука за доделување
датум за пристапни преговори во ЕУ,
дури може да се доведе во прашање и
упатувањето на поканата за членство
во НАТО Алијансата", истакна Црвенковски во Струмица.
Според шефот на државата, партиите
на власт треба сериозно да се зафатат
со работа за која се избрани, а тоа е да
ја водат земјава.
Во амбиентот на Тиверополските маченици, Црвенковски мудруваше, заборавајќи дека и тој е лидер на Република
Македонија, која во XXI век мора да ја
внесе земјава во ЕУ. Но, сепак нападот е
најголемото оружје за да се сврти вниманието и од сопствената одговорност.
"Имаме голема историска шанса која

не смееме да ја пропуштиме и која заради ваквото однесување на Владата ќе
биде огромна или најголема нејзина
одговорност. Меѓутоа, последиците ќе
ги почувствуваат сите наши граѓани",
рече Црвенковски.
Претседателот на државата го коментираше и прашањето за негово симнување од функцијата.
"Па, не знам, не би сакал да го користам рецептот кој го користат одредени
владејачки партии, а тоа е да се обидуваат состојбите да ги објаснуваат со
постоење на некакви заговори, тајни
планови и сценарија. Уставот е јасен, во
него е сè пропишано, како се избира
претседател и како му завршува мандатот. Ако, пак, се мисли дека со некакви политички притисоци ќе предизвикаат промена во моето однесување,
тогаш гадно се лажат и се обраќаат на
погрешна адреса", оцени претседателот.
Тој се осврна и на најавите за покренување нова истрага за авионската несреќа на владиниот Кингер, при што
загинаа претседателот Борис Трајковски и неговите придружници.
"Точно е тоа дека за време на престојот во Даблин, во моментот кога нашата делегација на чело со мене се наоѓаше таму за да ја предаде апликацијата,
бевме известени дека авионот се урнал,
односно дека е изгубен било каков
контакт со Кингерот и тоа известување
го добив од Скопје, значи од Контролата
на летање, за која претпоставувам дека
информациите ги добила врз основа на
некои контакти со Мостар и тука завршува целата приказна за некакво мое
толкување и објаснување", изјави Црвенковски, нагласувајќи дека ја поддржува новата иницијатива.
"Јас тоа го поздравувам и ако има некои нови сознанија, или се смета дека
некој од претходните сознанија не се
проверени на вистински начин, значи
јас апсолутно поддржувам сè што може
докрај да ги расчисти сите сомневања
како се случила несреќата".

ПРОЕКТОТ НА
СОЛАНА
Дали Црвенковски беше во Брисел
да бара помош или да добие директива!? Ова прашање поседува двојна, а
можеби и тројна функција (содржина),
бидејќи по добивањето на титулата
претседател на државата, Бранко Црвенковски, непосредно ја призна сопствената неумешност за водење континуирана политика.
Меѓутоа, кога се соочува со реалноста, тој се претвора во "јапонски борец",
чија истрајност и тактика овозможува
од т.н. ад хок политика да се извлечат
најмудрите потези. Затоа доближувањето до Хавиер Солана не претставува
изненадување, туку спој на европската

ЦРВЕНКОВСКИ И ШЕФЕР ГИ ЗБЛИЖИЈА СТАВОВИТЕ ОКОЛУ
СОСТОЈБАТА СО ДИЈАЛОГОТ МЕЃУ ВЛАСТА И ОПОЗИЦИЈАТА
и на американската надворешна политика.
Улогата на високиот претставник за
надворешна и безбедносна политика,
Хавиер Солана, не е наивна, туку природна последица на настаните од 2001
година, кога тој й даде шанса на Македонија. Во овој момент, неговиот политички хабитус не му дозволува голем
кам бек во Скопје, бидејќи тоа значи пораз на неговата поранешна шател-дипломатија од 2001 година. Затоа, сегашниот апел за продолжување на дијалогот е само потврда на неговата улога
во меѓународните односи, особено што
во Македонија нема многу работа, односно нема зголемена тензија и нарушени меѓунационални односи. Но, не
може да се дозволат нови политички
конфронтации и колапс на државните
институции. Поради тоа, шпанскиот дипломат во ЕУ нè потсети дека како политичар повторно може да се стави на
располагање за да се обнови политичката комуникација во земјава, со забелешка дека досега не можел да го прави
тоа, но ако треба ќе се вклучи.
"Сакам Македонија да успее, зашто е
мој проект. Таа мора да се движи во вистинска насока, кон ЕУ, но состојбата сепак не е таква за да се оцени како ризична за евроинтеграцијата", констатира Солана.
"Не мислам дека има драматична
состојба или ризик за евроинтеграцијата. Тоа не е случај. Но, односите меѓу
власта и опозицијата треба да се подобрат колку што е можно повеќе. Како
земја која е на пат кон ЕУ потребна ви е
соработка на сите актери. Тоа беше рецепт во сите земји, кои сега се членки
на Унијата и ви го препорачувам и вам",
препорачува Солана.
"Во пресрет на одлуката за статусот
на Косово, вие не смеете да правите
било какви импровизации. Додека меѓународната заедница носи свои тешки
одлуки, од вас очекуваме да имате најголема политичка одговорност. Во овој
момент битно ни е регионот да биде
колку што е можно постабилен", истакна европскиот ди пломат.
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Сходно на ова, изјавите на генералниот секретар на НАТО, Јап де хоп Шефер, не се разликуваат од оценките на
Солана - "Македонија минува низ политичка турбуленција, а немањето политички дијалог меѓу власта и опозицијата може да ја загрози перцепцијата
на земјата во Алијансата".
"Нормално е власта и опозицијата
одвреме-навреме да не се согласуваат,
но се надевам дека каналите за политичка комуникација меѓу сите политички партии ќе бидат исчистени од било
какви пречки", изјави Шефер по средбата со претседателот Црвенковски во
Брисел, кој по долгата изолација од своја страна и од меѓународниот фактор
беше поканет во седиштето на НАТО.
Генерално, Шефер беше задоволен
од реформите во Македонија, за кои
рече дека се на вистински колосек. Според него, во НАТО нема замор од проширувањето како во ЕУ, но нема ни гаранции за членство на Македонија. Шефер го покренал и прашањето за Косово, при што го известил Црвенковски
дека НАТО го поддржува планот на Марти Ахтисари во однос на содржината и
формата, додека тој не може да гарантира дека сите земји-членки ќе застанат
зад него, иако има големи шанси да се
постигне консензус.
Ставот на претседателот Црвенковски беше дека Македонија сака трајно,
а не транзиционо решение за Косово, и
такво кое ќе обезбеди стабилност за
нас и регионот. Тој сугерирал дека за
Македонија и за другите земји во регионот ќе биде многу полесно ако НАТО
и ЕУ изградат консензус околу статусот
на покраината. Според него, ако ОН усогласат решение за Косово, Македонија
ќе го прифати, но ако тоа не се случи, ќе
ја следи политиката на ЕУ и на НАТО,
како земја која претендира за влез во
овие организации. При тоа, Шефер го
известил претседателот дека НАТО е
подготвен оперативно за секакви безбедносни сценарија во Косово и дека
што и да се случи таму тие се подготвени
да се справат со ситуацијата.

