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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

ДАЛИ ВО ОХРИД КА    КО "ФИРОМЦИ" ЌЕ ДАЛИ ВО ОХРИД КА  
ДОЗВОЛИМЕ ДА СТА    НЕМЕ "НАТОВЦИ"?ДОЗВОЛИМЕ ДА СТА  

Сите се согласуваме за едно - Ре пуб-
лика Македонија треба да стане 
членка на НАТО. Но, досега не по-

кажавме некоја позначајна стратегија 
во однос на нашето лобирање за влез 
во Алијансата. Дали периодот кој ни ос-
тана до наредниот Самит во Букурешт е 
доволен за нашиот ангажман на ова по-
ле? Дали досега не знаевме или не са-
кавме да ги најдеме механизмите за на-
шето лобирање? Колку предложената 
стра тегија од страна на министерот за 
на дворешни работи, Антонио Мило шос-
ки, за зачестени контакти на македон-
ските со парламентарците на земјите-
членки на НАТО, ќе ги дадат очекуваните 
резултати? Ќе можат ли нашите народни 
избраници на соодветен начин да го 
претстават она што Македонија го по-
стиг нала досега, но и она на чие по стиг-
нување сè уште работи. 

"Важен е личниот контакт и капитал 
на таа релација", рече министерот и до-

полни дека парламентите, иако не се 
тоа оние кои конкретно одлучуваат во 
однос на нашата апликација за НАТО, се-
пак се тие кои треба да ја ратификуваат 
нашата покана, за која веруваме дека 
ќе ја добиеме.

Но, пред сè, кога се во прашање ст ра-
тешките интереси на државата, наши те 
законодавци ќе треба да научат да ја 
остават настрана политичката припад-
ност. Засега тоа им оди некако тешко. 

ФАРСА
Министерот Милошоски порача де-

ка во овој период МНР би имало голема 
поддршка доколку парламентарните 
де  легации, особено членовите на Коми-
сијата за одбрана и за надворешна по-
литика се поприсутни кај своите колеги 
од соодветните комисии во земјите-
членки на НАТО Алијансата. Исто вре ме-
но, овие комисии треба да испратат и 
по кани до одредени свои колеги од 
овие земји да бидат наши гости. Но, ќе 
треба особено да се сконцентрираме 
на оние земји со кои досега на пар ла-
мен тарно ниво можеби од оправдани 
причини имало некое запоставување 
на односите. 

"Есенскиот период ќе биде клучен за 
сите земји-членки да застанат на ли ни-
јата на активните поддржувачи на РМ. 
Би било препорачливо членовите на ко-
мисиите за надворешна политика, за ед-
но со членовите на комисиите на Ал-
банија и на Хрватска, да испратат за ед-
ничко писмо до своите колеги во Нор-

вешка, Данска, Франција, Холандија и 
во останатите земји-членки на НАТО ка-
де ќе им го објаснат националниот 
приоритет и постигнувањата на РМ за 
членство во Алијансата, а истовремено 
да побараат и нивна поактивна отво ре-
на поддршка на парламентарно ниво, 

"Пратеничките групи да пре ста-
нат да иницираат законски проекти 
како, на пример, наградата '23 Ок-
томври' и сл. кои доведуваат до кон-
фликти и конфронтации. Ние треба 
да ги продадеме нашите успеси, а 
за да ги продадеме треба да ги на-
правиме. Такви успеси и досега има-
ше. Во овој момент нашата работа е 
како оние проблематични точки, 
кои девет месеци стојат, а на кои нè 
потсетуваат нашите партнери во 
Алијансата, конечно да ги за тво ри-
ме, односно заеднички треба да ра-
ботат Владата и Собранието. Ве ру-
вам дека некои неправилности за 
кои постојат информации во јав-
носта, во начините на лобирање на 
македонскиот пат кон НАТО, кои се 
случуваат во моментов, ќе останат 
само шпекулации и на некоја друга 
седница ќе можеме да разговараме 
конкретно со датуми за нешто да 
реа лизираме", изјави Игор Ива нов-
ски.

ПОТРЕБНИ СЕ КОНКРЕТНИ, А НЕ ПОТРЕБНИ СЕ КОНКРЕТНИ, А НЕ 
НАШМИНКАНИ РЕЗУЛТАТИНАШМИНКАНИ РЕЗУЛТАТИ

"Неблагодарно е во јуни да 
договараме заеднички агенди 
на Владата и на Собранието, 
или Вие да кажувате што треба 
да прави Собранието. Многу 
поблагодарно и конструктивно 
ќе биде да кажете што Владата 
како еден од носителите на 
надворешната политика ќе го 
направи во следниот период и 
во тој контекст да ги 
конвергираме активностите и 
на Собранието и на Владата", му 
порача Игор Ивановски на 
министерот Милошоски, кој 
предложи: "Нашите 
парламентарци да се среќаваат 
со свои колеги од парламентите 
на земјите кои се членки на 
НАТО, за да може она што 
досега го постигнала 
Македонија и на чие 
постигнување работи, да го 
претстават на најдобар можен 
начин". 

Сепак, едногласно усвоената 
декларација на независниот 
пратеник Ѓорѓи Оровчанец со 
која се бара поддршка за прием 
на Македонија во НАТО, покажа 
дека во Собранието понекогаш 
државните имаат предност 
пред партиските интереси.
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односно свое залагање пред нивните 
влади. Ваква иницијатива би сакал да 
покренеме и на ниво на претседатели 
на парламенти на земјите-членки на 
НАТО, при што уште еднаш ќе ја де мон-
стрираме, не само решеноста на Вла да-
та, туку и поддршката од законодавниот 
дом како најважно тело во државава, 
при што ќе се зацврсти угледот и наша-
та апликација за членство во НАТО", по-
рача Милошоски.

Сепак, оваа негова иницијатива не 
наиде на одобрение кај потпрет седа те-
лот на СДСМ, Игор Ивановски, кој на 
ваквата идеја одговори: 

"Ако мислите да водите сериозна де-
бата, не треба да правите фарса од це-
лата оваа работа или, пак, да правите 
дра ма. Очекував многу повеќе од ми-
нис терот за надворешни работи, бидеј-
ќи сметав дека по едни добри, сериозни 
и охрабрувачки пораки од страна на 
аме риканскиот претседател при посе та-

мандати да работи на реализација на 
сите стратешки цели на РМ, а тоа е член-
ство во НАТО Алијансата и во ЕУ. Токму 
затоа сметам дека е малку неблагодарно 
во јуни да договараме заеднички аген-
ди на Владата и на Собранието, или Вие 
да кажувате што треба да прави Со бра-
нието. Многу поблагодарно и конструк-
тивно ќе биде да кажете што Владата, 
како еден од носителите на надво реш-
ната политика, ќе направи во следниот 
период и во тој контекст да ги кон вер-
гираме активностите и на Собранието и 
на Владата". 

Ивановски се осврна и на поли тич-
ките услови во однос на НАТО инте гри-
рањето. 

"Сосема ја разбирам потребата сите 
во рамките на своите ангажмани да 
лобираат и да работат за влез на РМ во 
НАТО, но за да лобирате треба да со-
општите резултати и тоа оние резултати 
кои од нас се бараат. Во овој момент ќе 

неправилности за кои постојат инфор ма-
ции во јавноста, во начините на ло би ра-
ње на македонскиот пат кон НАТО, кои се 
случуваат во овој момент, ќе ос танат само 
шпекулации и на некоја дру га седница ќе 
можеме да разговараме конкретно со 
датуми за нешто да реа лизираме. Жалам 
што владиниот коми тет за НАТО, кој го 
предводи Груевски, не е свикан".

За разлика од него, Павле Трајанов 
од Демократски сојуз побара да биде 
изработен потсетник со правила и пра-
ва за поцелосна информираност на пра-
тениците, кои ќе остваруваат контакти 
со колегите од странство.

"Прашањето за евроатлантските ин-
теграции - порача Трајанов - треба да се 
стави над партиските интереси". 

Александар Николоски од владе јач-
ката ВМРО-ДПМНЕ, пак, ја обвини опо-
зицијата дека е кочничар на многу про-
цеси. 

ПОДДРШКА
Кога станува збор за нашето НАТО ин-

тегрирање, дилемата е доколку ни да-
дат покана под кое име ќе влеземе во 
Али јансата. Грците се најголеми про тив-
ници во однос на нашето уставно име. 

"Грчката надворешна политика нема 
дилеми во однос на прашањето за Скоп-
је, нема шанси ФИРОМ да биде примена 
во НАТО под уставно име. Скопје не ја 
по читува времената спогодба, не е под-
готвено за компромис и води некон-
зистентна политика, не планираме да 
ги повторуваме грешките од минатото 
и да попуштаме за ова прашање", изјави 
шефицата на грчката дипломатија, Дора 
Бакојани.

И наместо нашите "државници" да 
поведат засилена кампања дека нема 
отстапување од уставното име, за жал, 
ние сè уште не знаеме под кое име ќе 
бидеме претставени на безбедносниот 
форум на Евроатлантскиот партнерски 
совет, кој на 28 и 29 јуни ќе се одржи во 
Охрид. Дали сами ќе дозволиме на сво-
ја територија да бидеме претставени 
како ФИРОМ? На неодамнешниот бри-
финг во МНР беше потенцирано дека 
името кое ќе го пишува на таблата пред 
учесниците, како и во документите и во 
програмата за Форумот, сè уште не е 
договорено. 

"Ако одиме според тоа дека сме при-
фатиле да нè ословуваат со рефе рен-
цата, како што сме примени и во ООН, 
тогаш се знаат правилата. Сепак, мора-
ме да правиме разлика кога ќе се влезе 
во салата во која се одржува Форумот, 
тоа веќе е НАТО, а не Македонија".

За потсетување, во ноември 2005 
година на Вториот форум на министрите 
за здравство на Југоисточна Европа, кој 
се одржа во Скопје, пред учесниците од 
нашата земја не стоеше името, туку 
пишуваше - земја домаќин, а во про гра-
мата и во официјалните документи зем-
јата беше ословена со референцата 
ПЈРМ.

та на Тирана, дека ќе разговараме за 
неш то конкретно. Она на што Вие апе-
лирате подразбира ефектуирање на 
оној консензус, кој во континуитет од 
1990-1991 година постои и мислам дека 
е обврска на секој пратеник и во прет-
ходниот и во сегашниот и во сите идни 

биде многу подобро и за ова Собрание 
и за оваа Влада да ги затвориме поли-
тичките прашања, кои благодарение на 
едни или на други политики сè уште се 
отворени. Верувам, господине Мило-
шоски, дека кога одите во странство на 
потсетниците на другите ваши колеги 
стои прашањето - кога и во каква форма 
ќе се донесе законот за јавни обви ни те-
ли, кога ќе се конституира државниот 
судски совет и останати крупни пра-
шања и дали е точно дека во Армијата и 
во Министерството за одбрана се слу-
чуваат одредени ситуации кои го нару-
шу ваат добриот кредибилитет во тие ре -
форми. Работејќи на овие прашања сме-
там дека ќе ги дадеме и главните од го-
вори, бидејќи сè останато ќе биде спро-
ведување на шминка без резултат. Во 
овој момент Владата, како основен и до-
минантен предлагач на законите во РМ, 
треба да престане да го снабдува Со-
бранието со небитни, несуштински, не-
приоритетни законски проекти од еден 
или од друг карактер. Пратеничките гру-
пи да престанат да иницираат законски 
проекти како, на пример, наградата '23 
Октомври' и сл., кои доведуваат до кон-
фликти и конфронтации. Ние треба да 
ги продадеме нашите успеси, а за да ги 
продадеме треба да ги направиме. Так-
ви успеси и досега имаше. Во моментов 
наша работа е како оние проблематични 
точки, кои девет месеци стојат, а на кои 
нè потсетуваат нашите партнери во Али-
јансата, конечно да ги затвориме, од-
носно заеднички треба да работат Вла-
дата и Собранието. Верувам дека некои 

АНТОНИО МИЛОШОСКИ: АНТОНИО МИЛОШОСКИ: 
ПАРЛАМЕНТАРЦИТЕ ДА ПАРЛАМЕНТАРЦИТЕ ДА 
ГИ ЗАСИЛАТ КОНТАКТИТЕ ГИ ЗАСИЛАТ КОНТАКТИТЕ 
СО СВОИТЕ КОЛЕГИ ОД СО СВОИТЕ КОЛЕГИ ОД 
АЛИЈАНСАТААЛИЈАНСАТА


