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Добринка Тасковска, актуелната 
амбасадорка во Холандија, на-
тепана од нејзиниот соработник 

Миле Гиев... Алајдин Демири, ексам-
басадорот во Швајцарија, отповикан 
поради возење во алхохолизирана сос-
тојба... Филип Петровски, поранешен 
конзул во Њујорк, депортиран во Ма-
кедонија, поради недолично однесу ва-
ње... Коста Стоименовски, вратен од 
Варшава поради незадоволителни ре-
зул тати... На половина мандат од своето 
амбасадорување во Пекинг, во земјава 
се врати и Ѓорѓи Ефремов... Избирајќи 
го помалото зло претседателот Бранко 
Црвенковски го потпиша указот и го 
врати во земјава амбасадорот во САД, 
Љупчо Јордановски, а причината за 
ова беше неговата преписка со ексам-
басадорот во Лондон, Ѓорѓи Спасов, 
кој поднесе оставка... Амбасадорот Вик-
тор Габер предвреме беше вратен од 
Рим, а подоцна повторно именуван ка-
ко амбасадор во Австралија... Амбаса-
дор ката Мирие Рушани се памети по 
доцнењето на приемот на покојниот 
прет седател Борис Трајковски на беа-
тификацијата на Мајка Тереза... Зво ни-

Проблемот со испразнетите 
амбасадорски места, кој 
настана поради 
несогласувањата меѓу 
претседателот и премиерот, 
најверојатно Владата ќе го 
решава со поставување 
ополномоштени министри или 
вршители на должност. Дали 
овие личности ќе одговорат на 
соодветната задача, ако се има 
предвид фактот дека тие се со 
понизок ранг во 
дипломатската номенклатура, 
а ги немаат и истите 
овластувања како 
амбасадорите. За волја на 
вистината во изминатиов 
период и од ангажманот на 
амбасадорите не видовме 
конкретни резултати. Освен 
скандалите, кои секојдневно 
ни ги приредуваа, немаше 
ниту "Д" од нивното водење на 
дипломатијата.

мир Јанкуловски беше депортиран од 
Стразбур, а во МНР му се забележува за 
тоа што не знаел за препораката на Вал-
тер Швимер за именување на Ма ке-
донија под референцата ФИРОМ во 
телата на Советот во Стразбур, по што 
го прозиваа и за одморот во Сен Тропе 
кога неговите службеници не зеле пла-
та... Милијана Даневска го надитри 
МНР и наместо тоа да ја врати дома, таа 
најде работа во Холандија... Исто се слу-
чи и со Владо Блажевски во Украина, 
од каде проструија информации за фи-
нансиски дубари со набавките на хе-
ликоптерите за АРМ, како и со "Маке-
донските денови" во таа земја, во 2001 
година, од што произлегол голем ќар - 
се спомнуваа повеќе од 200.000 то гаш-
ни германски марки, но наместо да би-
де отповикан, тој амбасадоруваше, сè 
додека не одлучи да се префрли на но-
во работно место - претставник на "Гра-
нит"... Скандалозна беше и првичната 
одлука со именувањето на Џевад Аде-
ми за амбасадор во Софија... На листата 
за предвремено враќање од Берлин 
беше и Горан Рафајловски... Името на 
Јордан Плевнеш, амбасадорот во Па-
риз, се спомнуваше во групата на 
амбасадорите кои беа менувани, а за 
начинот на неговото работење јавноста 
не слушна критики, но тој најде ан гаж-
ман во УНЕСКО во Париз каде ја прет-
ставуваше Македонија... Некои амба са-
дори беа незадоволни од комуни ка ци-
јата со МНР и сами се вратија во земјава. 
Таков е случајот со Елеонора Каран-
филовска од Тирана и со Срѓан Керим 
од Њујорк... На почетокот на оваа го-
дина стартувавме со "случајот" на Аб-
дулкадар Мемеди, единствениот ди-
пломат во Амбасадата во Доха во Катар, 
кој беше разрешен заради, како што се 
наведуваше, несоработката со МНР... 
Махмут Ибраими, амбасадорот во 
Берн, беше обвинет за финансиска зло-
употреба направена при непочитување 
на процедурата за јавни набавки и ко-
ристење на службени сметки за при ват-
ни цели... Наспроти амбасадорите кои 
трошеа огромни финансиски средства 
за опремување на своите кабинети, има 
и такви кои се жалат на течењето на по-
кривите во амбасадите... Беа најавени 
ревизорски извештаи за сите амбасади. 
Но, барем досега јавноста не виде такво 
нешто, а уште помалку дека некој кри-
вично е гонет за направените злоупо-
треби.

НАРУШЕН УГЛЕД
Токму вака функционираше маке-

донската дипломатија во изминатиов 
период, а наведениве примери се само 
дел од скандалите по кои нè пре поз на-
ваа во светот. За жал, како држава по-
кажавме дека немаме добро подготвени 
дипломати кои ќе ја претставуваат ма-
тичната држава во вистинско светло. 
Кај нас политиката ја има и таму каде 
што не треба да постои. Така, дипло мат-
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ските места отсекогаш биле однапред 
резервирани за партиските послуш ни-
ци, без оглед на нивната професионална 
подготвеност за функцијата која треба 
да ја вршат - да ја развиваат дипло мат-
ската активност на највисоко можно 
ниво. Но, освен тепачките и скандалите 
не видовме ниту "Д" од нивното водење 
на дипломатијата. Како нација не из вле-
ковме никаква поука од досегашната 
дипломатска инертност и од после ди-
ците со кои се соочуваме како резултат 
на таа индиферентност. Како да не са-

каме да сфатиме дека токму поради так-
вото однесување на нашите дипломати, 
трпи меѓународниот углед на државава 
и токму поради тоа сè уште сме мар-
гинализирани во светот. Нашите ди пло-
мати не се покажаа многу ниту во ло-
бирањето за Македонија и за Маке-
донците кои живеат надвор од неа. 
Иако донесовме Закон за надворешни 
работи, кој требаше да го реши овој 
проблем, односно да й даде предност 
на професионалноста пред партиската 
припадност, тој никако да профункцио-
нира. Освен тоа, сè уште траат пре пис-
ките меѓу претседателот Бранко Црвен-
ковски и премиерот Никола Груевски. 
Поради нивното докажување и над-
мудрување за тоа кој е во право и пре-
фрлањето на одговорноста од еден на 
друг, некои амбасади сè уште се без ма-
кедонски амбасадор. И сè ова ни се 
случува во периодот кога  најважно ни 
е да имаме добри дипломатски односи 
со земјите на ЕУ и на НАТО, зашто од 
нив очекуваме покана за интегрирање 
во нивните семејства, кои го следат се-
кој наш чекор. Сепак, во надминувањето 
на овој "дипломатски" проблем, Владата 
се обидува да го "надитри" претсе да те-
лот, да ги пополни испразнетите амба-
садорски места со ополномоштени ми-
нистри за што не е потребна негова со-
гласност. Но, овие личности се со по ни-
зок ранг во дипломатската номен кла-
тура и ги немаат истите овластувања 
како амбасадорите. Па, нормално како 
контрапрашање е прашањето дали са-
ми си ја понижуваме македонската ди-
пломатија?

НОВИ ДКП
Како што е познато, во септември ис-

текува мандатот на повеќето амбаса-
дори. Најверојатно тие ќе бидат заме-
нети со ополномоштени министри или 
со вршители на должност. Сигурно така 
ќе биде и со Тихомир Илиевски, амба-
садорот во Романија. Во наредните три 
месеци завршуваат мандатите на амба-
садорите Михајло Трпкоски во Сараево, 
на Мартин Гулевски во Киев и на Махи 
Несими во Загреб. На 19 овој месец ам-
басадорската функција во ОН ја на пуш-
та Игор Џундев, кој ќе биде шеф на ка-
бинетот на Срѓан Керим за време на 
неговото претседавање со Генералното 

собрание на светската организација. 
Веќе има интерен оглас за избор на ди-
пломат кој би го заменил Несими во 
Хр ватска. Вршители на должност или 
опол номоштени министри имаме во ам ба-
садите во Белгија, Србија, Шпанија, Ка-
тар, Данска, Швајцарија, Велика Бри та-
нија и Црна Гора. Ако и натаму про дол-
жи несогласувањето меѓу премиерот и 
претседателот, тогаш до крајот на годи-
нава Македонија ќе остане со 13 ис праз-
нети амбасадорски места во вкупно 32 
амбасади. Но, наместо да се позанимава 
со ова прашање, Владата одлучи да по-
троши 40 милиони евра државни пари 
за да купува локации за изградба на ма-
кедонски амбасади во 15 земји, или да 
обезбеди постојни објекти. Ќе се купу-
ваат места за нови дипломатски прет-
ставништва во Лондон, Мадрид, Рим, 
Вар шава, Љубљана, Виена, Прага, Со-
лун, Истанбул, Анкара, Софија, Будим-
пешта, Стокхолм, Букурешт и во Москва. 
Македонската извршна власт реши да 
ја прошири и дипломатската мрежа со 
три нови конзулати во Венеција, Мин-
хен и во Мелбурн. До крајот на годинава 
се најавува и отворање на нова амба-
сада во Прага, Чешка. 

На забелешката зошто се отвораат 
нови ДКП кога нема назначени амба са-
дори, министерот за надворешни ра бо-
ти, Антонио Милошоски, потенцира де-
ка ќе се најде решение и за тоа пра ша-
ње, при што посочи и дека е направен 
напор да се реши отвореното место во 
ОН по изборот на Срѓан Керим за прет-
седавач на Генералното собрание на 
светската организација со назначување 
на еден веќе акредитиран амбасадор 
од претходната Влада. Тоа му било пред-
ложено и на претседателот Црвен ков-
ски кој, пак, според Милошоски, "многу 
лесно дава изјави во јавноста, а тешко 
ги зема предвид искрените намери за 
постигнување решенија". 

"Одговорноста е заедничка, во исто 
време сакам да подвлечам дека амба-
садите се функционални и има високи 
дипломати, кои ги извршуваат задачите 
кои мора да ги вршат. Секако дека по-
дигнувањето на нивото ќе значи и по-
дигнување на квалитетот, но во овие 
околности функционираме со она што 
може да се каже како оптимално", ис-
такна Милошоски.
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