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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

П Р Е Т П О С Л Е Д Н А  Д И П Л О М А Т С     К А  О Ф А Н З И В А  З А  Н А Т ОП Р Е Т П О С Л Е Д Н А  Д И П Л О М А Т С  

КОТИЗАЦИЈА Н   А ИМЕТО РЕПУБЛИКА КОТИЗАЦИЈА Н 
МАКЕДОНИЈА    ВО ЕВРОПАМАКЕДОНИЈА  

Како се приближува Самитот на 
НАТО во Букурешт, на кој би тре-
бало да се одлучува за приемот 

на членките од Јадранската група во 
Алијансата, во која влегува и нашата 
земја, така во однос на спорот со на ше-
то име на државата се разгорува војната 
меѓу Грција и Република Македонија.

Додека премиерот Никола Груевски 
и министерот за надворешни работи 
Ан тонио Милошоски, лобираат кај пр ет-
седателите и премиерите на Ев роп ска-
та унија, нивниот противник, се вкуп на-
та грчка политичка елита, на чело со 
министерката Дора Бакојани, се кон цен-
трира на американскиот дипло мат ски 
пазар.

Имено, во моментов навлијателната 
жена во Грција, министерката Бакојани 
веќе мина милиони километри низ Ев-
ропа, обидувајќи се да го попречи на-
шиот прием во НАТО, а кој директно е 
поврзан со деценискиот спор меѓу две-
те држави. Македонскиот државен врв 
се обидува многу постабилно и потрез-
вено да ја надмудри традиционалната 
националистичка и шовинистичка грч-
ка пропаганда, која не попушта да ја 
уце нува положбата на Република Маке-
донија, со вето за влез во Алијансата. 
Таквиот пристап претставува меч со 
две острици во кој, покрај официјална 
Ати на, најмногу предничи грчката ди-
јаспора, која се смета за единствен при-

Највлијателната жена во 
Грција, министерката Дора 
Бакојани, веќе мина 
милиони километри низ 
Европа, обидувајќи се да го 
попречи нашиот прием во 
НАТО, а кој директно е 
поврзан со деценискиот 
спор меѓу двете држави.

"Се сретнавме со нив за да 
им го покажеме нашиот 
прогрес, кој сме го 
направиле, да лобираме за 
Македонија и да побараме 
помош од нив, но и да им 
укажеме за некои работи, за 
кои некои други сакаат да ги 
прикажат во поинакво 
светло", изјави премиерот 
Никола Груевски.

роден непријател на македонската ис-
ториска национална вистина. 

Секојдневно се судираат патиштата 
на македонските и на грчките лобисти, 
кои го прочешлуваат европскиот кон-
тинент, а истовремено се води битка и 
во американскиот Конгрес, каде демо-
кратите, традиционалните пријатели на 
Грција, постојано работат во корист на 
грчката кауза.   

НАШИТЕ СОЈУЗНИЦИ
На лисабонската средба на врвот ме-

ѓу ЕУ и африканските државници, маке-
донската делегација, составена од пре-
миерот Никола Груевски и министерот 
за надворешни работи, Антонио Ми-
лошоски, се "фрли" во прегратките на 
своите пријатели, бидејќи само сојуз ни-
ците можат да й помогнат на Република 
Македонија за да го победи непри ја-
телот, кој не само што лаже, туку има и 
можност да ја плати или да ја преплати 
својата приказна.

Традиционалниот пријател Репуб ли-
ка Италија ги поддржува нашите на-
пори за зачленување во НАТО, како и за 
добивање датум за преговори со ЕУ, из-
јави на маргините од Самитот ЕУ-Аф-
рика во Лисабон, италијанскиот пре ми-
ер Романо Проди. На средбата со пре-
миерот Никола Груевски беа дадени и 
други цврсти гаранции.

"За нас е од голема важност Репуб-
лика Македонија да биде членка и на 
НАТО и на ЕУ", истакна Проди.

Претседателот на Владата на Репуб-
лика Македонија, Никола Груевски и 
министерот за надворешни работи, Ан-
тонио Милошоски, кој е дел од вла ди-
ната делегација, учеството на Самитот 
ЕУ-Африка го искористија за дипло мат-
ска офанзива поврзана со активностите 
за влез на Македонија во НАТО.

Во Лисабон, македонскиот премиер 
се сретна и со германската канцеларка 
Ангела Меркел, како и со високиот прет-
ставник на ЕУ за надворешна и безбед-
носна политика, Хавиер Солана, со прет-
седателот на Финска, Тарја Халонен, со 
холандскиот премиер, Јан Петер Бал-
кененде, како и со министерот за на-
дворешни работи на Холандија, Максим 
Верхаген.

Истовремено, на оваа тема пре мие-
рот разговараше и со колегите од Тур-
ција, Естонија и на Словенија, Реџеп 
Таип Ердоган, Андрус Ансип и Јанез Јан-
ша, како и со австрискиот канцелар Ал-
фред Гусенбауер.

Премиерот имаше куса средба со до-
маќините од Португалија, како и краток 
разговор со претседателот на Европ-
ската комисија Жозе Мануел Баросо.

Во рамките на кусата дипломатска 
офанзива, тајмингот беше искористен и 
за тоа да се претстави прогресот на Ре-
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публика Македонија во економските 
реформи, борбата против корупцијата 
и организираниот криминал, рефор ми-
те во судскиот систем, образованието и 
регулаторната гилотина. 

НАЈДРАГОЦЕНА 
КАМПАЊА

Добрите познавачи на приликите на 
Балканот, особено на повеќедеце нис-
киот спор меѓу Македонија и Грција, 
оценуваат дека македонскиот владин 
врв го фати последниот воз, така што 
успеа да ги надмине негативните на-
дворешно-политички трендови, кои по 
крстарењето на Бакојани низ европ-
ските престолнини направија соод ве-
тен бедем за македонската надворешна 
политика. Празниот ôд кој неодамна  
беше создаден од страна на маке дон-
скиот шеф на дипломатијата, овозможи 

правиле, да лобираме за Македонија и 
да побараме помош од нив, но и да им 
укажеме за некои работи, за кои некои 
други сакаат да ги прикажат во по инак-
во светло", изјави Груевски.

Секако, главна тема на разговорите 
на македонската делегација со евро ди-
пломатите беше проширувањето на НАТО, 
но постоеја и други цели, датумот за пре-
говори со ЕУ и косовското вли јание на 
стабилноста на регионот.

Премиерот не сакаше да ја посочи 
Грција како "кочничар" на македонскиот 
влез во Алијансата, но призна дека пра-
шањето за името влијае на процесот, 
кој треба да ни ја донесе поканата во 
април, во Букурешт.

"Главниот фокус на внимание ни беа 
билатералните средби, сега визави ид-
ната покана за НАТО, која ја очекуваме 
во април, и практично ова е една наша 
дипломатска офанзива во правец на 
лобирање кај државите-членки на НАТО 

на разликите околу името. Имаше раз-
бирање за нашите позиции, иако тоа не 
е некое прашање кое директно е вр-
зано за членството во НАТО", изјави на-
ционалниот координатор за НАТО, Ни-
кола Димитров, кој паралелно лоби-
раше низ другите европски центри.

Британскиот Форин офис ни порача 
да продолжиме со конструктивноста во 
Собранието, која неодамна ги одглави 
законите потребни за прием во НАТО.

"Основната порака на Велика Брита-
нија беше дека генерално го поддр-
жуваат проширувањето, поддржуваат 
проши рување со три покани - за Ма-
кедонија, Албанија и Хрватска и нè ох-
рабруваат да одиме по патот по кој сме 
тргнале, односно докрај да ги завршиме 
сите обврски од аспект на исполнување 
на критериумите за членство", оцени 
Ди митров.

Со сличен став се и словенечките 
дипломати, кои неколку пати се обидоа 
да ни дадат совет за влез во НАТО, но и 

грчката елита да се надева дека ќе го 
врати митот за големата Атина, но ска-
пата грчка лага многу пати ги тресна по 
глава, така што македонската историска 
и национална вистина ги зашемети по-
литичарите на нашиот сосед.

Република Македонија влегува во 
најдрагоцената завршна кампања, која 
директно нè води во Букурешт и во 
членството на НАТО, кое сепак треба да 
покаже дека нашата земја ја заслужила 
поканата за влез во Алијансата.

На Самитот на Европска унија и Аф-
рика, кој се одржа во Лисабон, маке-
донскиот премиер одговори на многуте 
дилеми, кои котираа меѓу европските 
државници. 

"Се сретнавме со нив за да им го по-
кажеме нашиот прогрес, што сме на-

за прием на РМ, односно доби вање по-
кана, а исто така, ја користиме можноста 
и за ЕУ, за да укажеме на нашите пред-
ности", оцени премиерот.

НЕ ПОСТОИ УСЛОВ
Дел од европската политичка елита 

оценува дека спорот за името со Грција 
не претставува услов за НАТО, туку 
билатерално прашање кое нема да й  
пречи на Република Македонија да до-
бие покана на Самитот во Букурешт.

Ова е официјален став на Обе ди не-
тото Кралство на Велика Британија, која 
сè уште се придржува на американскиот 
став околу ова прашање.

"Она што го поздравија е нашата по-
светеност на процесот за надминување 

да лобираат за Македонија.
"Доколку не се случи нешто не пред-

видено, на претстојниот Самит на НАТО 
во Букурешт, најверојатно Македонија 
ќе добие покана за прием, без оглед на 
проблемот со Грција околу името на др-
жавата", изјави во Љубљана шефот на 
словенечката дипломатија, Димитриј 
Рупел, на седница на Комисијата за на-
дворешни прашања на словенечкиот 
Парламент.

Со ова, повеќе од половина земји-
членки на НАТО се изјаснија дека спо-
рот со името не е пречка за приемот на 
Македонија во Алијансата, така што 
само сериозни чуда можат да го спре-
чат приемот на Република Македонија 
во НАТО.

Иако во последно време Грција се за-
канува со вето, бидејќи како членка на 
Алијансата го има тоа право, нашиот 
прием не треба да биде условен од би-
латералниот спор, туку со одвива ње то 
на поли тич киот дијалог, продолжување 
на рефор мите во судството, донесување 
на за ко ните итн. 


