Д О М А Е " Ф А Ј Т Е Р " И " М А Н Г У П ",
Врв на кариерата му е
аферата "Големото уво", иако
и пред тоа и потоа имаше
уште неколку бисери, кои ја
засенуваат оваа стратешка
политичка интрига.
Всушност, претседателот на
РМ, Бранко Црвенковски,
никогаш не ја напуштил
позицијата лидер на СДСМ,
каде тој и натаму е
неприкосновен "бог".
Имено, и последното
проветрување во врвот на
партијата, кога од
функцијата организационен
секретар беше сменет Миле МИНХЕНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСНА
ПОЛИТИКА НЕ ДОНЕСЕ ЈАСНА ГАРАНЦИЈА ЗА ВЛЕЗ
Зечевиќ, претставува
класично одмерување НА МАКЕДОНИЈА ВО АЛИЈАНСАТА
на силите.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

В

о пресрет на решавањето на прашањето на Косово, македонскиот
политички врв молчи, претседателот Бранко Црвенковски се "сончаше" во Катар, а премиерот Никола
Груевски беше на "солариум" во Брисел.
Тоа значи дека ниту знаат како да му
пристапат на проблемот, а уште повеќе
не сакаат да ризикуваат со него, бидејќи
тој претставува меч со две острици.
Имено, оној кој погрешно ќе ги процени
косовските импликации врз Република
Македонија, ќе може да се прости од
натамошната политичка кариера, иако
во однос на ова прашање и досега не се
прославија, така што секој "фураше" на
своја страна, едниот ја поддржуваше
Србија и Резолуцијата 1244, а другиот
се солидаризираше со Приштина. Но,
откако се сменија условите на балканскиот пазар, ниту Црвенковски има јасен политички став за Косово, ниту
премиерот Груевски знае што треба да
разговара со Хашим Тачи. Згора на сè,
ако се додаде и проблемот со спорот со
Република Грција, кој ги најде затечени,
двете највлијателни политички личности во Македонија останаа "гологлави" во главата. Затоа нивниот ум,
си ла и севкупен човечки потенцијал е
сконцентриран кон евроатлантските интеграциони процеси, бидејќи сметаат
дека преку НАТО ќе опстојат на македонската политичка сцена. Во меѓувреме, додека ова трае, двајцата на различен начин се обидуваат да ја претстават
својата политичка позиција или став
кон овие горливи прашања, но истовремено се обидуваат на противникот да

ПРЕД ВРАТИТЕ В

ЦРВЕНКОВСКИ
"ЦРНОРИЗЕЦ Х
му нанесат штета, која еден од нив може да го овенча да биде цар во Македонија, а другиот "слугата Јернеј" кој
го бара своето право. Поради овие причини, никој не е сигурен дали Република
Македонија ќе биде примена во НАТО, а
уште повеќе е сигурен дека Косово нема да бара територија од нашата земја.

ИНТРИГИ И БИСЕРИ
Во тој контекст може да се анализира
сегашната политичка позиција и иднина на шефот на државата, Бранко Црвенковски, кој последниве неколку месеци молчи, но од друга страна, пак, ги
следи сите настани во Македонија, во
Владата, во СДСМ.
По овој редослед, тој комуницира со
своите советници и "пајташи", кои сублимирано го информираат за состојбите во неговото опкружување, така што
секој негов потег однапред е планиран.
На малкумината кои го знаат карактерот
на претседателот Црвенковски, како и
неговиот политички сенс, јасно им е
дека тој има само една цел, а тоа е да ја
воведе Македонија во НАТО. За понатаму, шефот на државата јавно не ја
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изразува својата желба меѓу најблиските, доверливи соработници и пријатели. Тоа значи дека по букурешкиот
Самит ќе се знаат неговите конкретни
политички потези. Но, ... во меѓувреме
тој не седеше мирен, правеше терен за
да ја врати СДСМ на власт, бидејќи
погреши што ја избра сегашната лидерка Радмила Шекеринска за своја наследничка. Таа ги нема неговата харизма, моќ и талент да биде "фајтер", и
притоа навреме да повлече ризичен
политички потез, кој ќе го вивне до
небото. Во доцните деведесетти години
на минатиот век, Црвенковски успеа да
ја амортизира аферата ТАТ, така што тој
политички пробен балон го направи
уште позатворен и порешителен политичар, кој не избира средства за да дојде до целта. Според неговото досегашно политичко искуство, врв на кариерата му беше аферата "Големото
уво", иако и пред тоа и потоа имаше
уште неколку "бисери", кои ја засенуваат
оваа стратешка политичка интрига.
Всушност, претседателот на РМ никогаш
не ја напуштил позицијата лидер на
СДСМ, тој и натаму е неприкосновен
"бог". Имено, и последното проветрување во врвот на партијата, кога од

В О С Т РА Н С Т В О . . .
функцијата организационен секретар
беше сменет Миле Зечевиќ, претставува
класично одмерување на силите. Оние
15 гласа на "хартија", кои беа против
екссекретарот, покажаа дека лидерката
на СДСМ, Радмила Шекеринска, може
да смета на нив или да се надева на
нивна верност, иако и меѓу тие има
дволични личности, кои дури и без
причина можат да бидат исфрлени од
таборот на лидерката и притоа да бидат
прогласени за "персона нонграта".
Ова значи дека "малото ветре, дувни
ветре развигорче" е нарачано за да се
видат пионите и политичките противници во СДСМ.
Но, ваквиот тренд може да предизвика сериозен потрес во партијата, која
доколку не пронајде оригинален политички курс, ќе се соочи со неминовно
распаѓање.

О НАТО

СТАНА
РАБАР"

СЛОВЕНЕЧКОТО
ПРИЈАТЕЛСТВО НЕ
ПРЕТСТАВУВА ИСКРЕНА
ПОДАДЕНА РАКА, БИДЕЈЌИ
ПРЕД ИЗВЕСНО ВРЕМЕ
НИВНИОТ МИНИСТЕР ЗА
НАДВОРЕШНИ РАБОТИ,
ДИМИТРИЈ РУПЕЛ, ВО
СКОПЈЕ НИ ПОРАЧА ДЕКА
НАШЕТО ИМЕ Е ПРОБЛЕМ

ПИСМА И ФАЛБИ
Во однос на прашањата од доменот
на надворешната политика, кои ја тангираат балканската и меѓународната позиција на Република Македонија, шефот на државата, Бранко Црвенковски,
кој го дели колачот со Владата, има
сосема друг пристап, тој е конвенционален, прагматичен, дури и застарен
тип на политичари, кои малку им веруваат на своите подредени советници.
Затоа Црвенковски се концентрира
на балканските простори, но и малку
пошироко на земјите од југоисточна
Европа.
Овој став или политичката изолација
на македонскиот претседател е последица на многу фактори, некои се од
лична природа, а други произлегуваат
од положбата на Македонија во меѓународните заедница, каде сепак имиџот
го градат сите: Собранието, Владата,
претседателот на државата, партиите
итн.
Затоа излетот до Катар и малку претходно до НР Кина, всушност е јадец за
македонската публика. Сите кои со него
патуваа во Доха беа придружни забавувачи, кои мораа да бидат присутни.
Сепак, каков е ефектот од оваа посета
(ништовен), така што подарените часовници беа предмет за создавање политички случај. Но, поради џентлменскиот договор со премиерот Никола
Груевски, секирата е закопана до Самитот во Букурешт.
За таа цел, претседателот Бранко Црвенковски упати писма до првите личности на 26 земји-членки на НАТО. Тој
ги запозна со напредокот кој Република
Македонија го оствари и го остварува
во исполнувањето на критериумите за
членство во северноатлантското семејство. Но, дали писмата на претседателот
Црвенковски можат да бидат сигурна
гаранција дека ќе имаме безрезервна
поддршка и ќе станеме рамноправна
членка на НАТО.
Во македонската историја постојат
многу примери, кога истакнати интелектуалци испраќале писма до големите сили за да станеме независна држава,
но потоа ни го вртеле грбот. На тој начин можат да се премеруваат писмата
на Црвенковски упатени до претседателите на САД, Џорџ Буш; на Франција,
Никола Саркози; на Германија, Хорст
Келер; на Унгарија, Ласло Шојом; на
Чешка, Вацлав Клаус; на Полска, Лех
Качињски; на Словачка, Иван Гашпарович; на Португалија, Анибал Кавако
Силва; на Романија, Трајан Басеску; на
Турција, Абдула Ѓул; на Естонија, Томас
Хендрик Илвес; на Словенија, Данило
Тирк; на Бугарија, Георги Парванов; на
Исланд, Олафур Рагнар Гримсон; на Италија, Џорџо Наполитано; на Летонија,
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Валдис Затлерс; на Литванија, Валдас
Адамкус; на Грција, Каролос Папуљас.
Претседателот упати писма и до нивните височества, кралиците на Велика
Британија и Северна Ирска, Елизабета
II; на Данска, на Холандија, Маргарет II
Беатрикс; на кралевите на Белгија,
Алберт II; на Шпанија, Хуан Карлос I; на
Кралството Норвешка, Хералд V; и до
големото војводство Луксембург, големиот војвода Хенри; како и до генералниот гувернер на Канада, нејзината
ексцеленција г-ѓа Микаела Жан.
"Моето уверување е дека Република
Македонија постигна импресивни резултати. Изгради модерно демократско
и мултиетничко општество, во кое различноста е предност, а не хендикеп.
Успеавме да изградиме модерна држава, која почива на владеењето на
правото, на толеранцијата и на меѓуетничкиот соживот, која е лидер во регионалната соработка, која продуцира
стабилност и безбедност. Успеавме значително да го унапредиме и економскиот амбиент во земјата. Денес, поточно периодот кој следи, повторно можам да го наречам судбоносен, исклучително значаен за Македонија, но и за
регионот пошироко. Причините за тоа
се познати. Имено, процесот на дефинирање на идниот статус на Косово, кој
е во својата завршница, е процес кој
сам по себе носи извесни ризици, кои
никако не смеат да се потценат. Исто
така, ни претстои НАТО самитот за проширување, Самит кој имајќи ја предвид
не толку далечната историја на крвопролевање во поранешна Југославија,
како и актуелниот регионален контекст,
слободно можам да го наречам историски за Република Македонија, но и за
регионот пошироко. Двете наведени
причини директно ја тангираат Република Македонија. Како сосед со Република Србија и Косово, извесно е дека
Република Македонија меѓу првите ќе
го почувствува позитивниот, но и евентуално негативниот импакт од ризиците
кои ги носи процесот на дефинирање
на идниот статус на Косово. Во овој
процес Република Македонија од самиот почеток има конструктивна улога,
и слободно можам да кажам дека во
изминатиов период Република Македонија се однесува и дејствува како да е
член на НАТО. Република Македонија
рамноправно со земјите- членки, учествува во мировните мисии во Авганистан, Ирак, Босна и Херцеговина, Република Македонија е логистика на силите
на КФОР. Република Македонија постигна импресивни резултати во реформите на безбедносниот сектор, и Ве
уверувам, успешно ќе ги исполни преостанатите поставени услови неопходни
за добивање покана за членство во
НАТО", се наведува во писмата на прет-

Од емирот на Катар, Хамад бин Калифа алТани, претседателот Бранко Црвенковски доби
украсен часовник. Часовникот, кој им беше
презентиран на новинарите, е во кутија на која
е обележано "Држава Катар", украсен со два
елена. Од Кабинетот на претседателот истакнуваат дека не ја знаат цената на подарокот, но
со самото тоа што станува збор за подарок од
емирот, има вредност.
"Часовникот ќе остане во претседателовиот
кабинет и во сопственост на државата".

седателот Црвенковски. Понатаму тој укажува дека ова е
исклучително важен период за Република Македонија за
објективно вреднување и валоризирање на нејзините постигнувања, на резултатите од реформските процеси и на
исполнетоста на критериумите за членство. Претседателот
го искажува уверувањето дека Алијансата нема да дозволи да се реализираат заканите од страна на Република
Грција за евентуална блокада за прием на Република
Македонија во НАТО, зошто станува збор за билатерален
спор, за наметнување на еден непринципиелен услов, кој
воопшто не е во критериумите за членство во Алијансата.
"Поканата за Република Македонија, но и за останатите држави од Јадранската група, ќе биде од неизмерно значење
во насока на натамошна и конечна стабилизација на
регионот, за негов натамошен просперитет. Длабоко сум
уверен дека на тој план, како и досега, ќе ја имаме Вашата
и поддршката на Вашата земја. Со надеж дека ќе наидам
на разбирање, Ве молам да ги примите топлите и искрени
поздрави од Република Македонија", се потенцира во
писмата на претседателот на РМ. Во писмото до грчкиот
претседател се искажува подготвеност и искрени намери
двете земји, во конструктивен дух, да продолжат активно
да бараат решение за прашањето за кое долги години се
водат преговори под покровителство на ОН. Севкупните
билатерални односи, како и регионалните перспективи
на нашите народи и држави, пишува претседателот Црвенковски, не смеат да бидат заложници на едно прашање
за кое нашите две земји имаат различни позиции.

ОД КАТАР ДОБИ ЧАСОВНИК, КОЈ
ОБИЧНО Е СИНОНИМ ЗА ШВАЈЦАРЦИТЕ
Ве поддржуваме да го продолжите зацртаниот европски пат на
пријателска Србија.
Почитуван Претседателе, односите и соработката меѓу Република Македонија и Република Србија се темелат на принципите на меѓусебно почитување, доверба и разбирање. Многу генерации наши сограѓани ги граделе врските и искреното
пријателство меѓу двете земји. Освен минатото, нашите две држави ги поврзуваат и многу нешта од сегашноста и од иднината.
Сè тоа драг пријателе, нè обврзува да ја продолжиме, да ја интензивираме и да ја збогатуваме севкупната соработка во сите
области од заемен интерес, за што Ви ја искажувам мојата целосна подготвеност", се наведува во писмото адресирано до
претседателот на Србија, Борис Тадиќ.

"БРАТ БРАТА ЉУБИ"
Претседателот на РМ, Бранко Црвенковски, целосно ја
поздрави победата на Борис Тадиќ за претседател на Република Србија. Тоа и не е нешто ново, бидејќи Црвенковски повеќе милува да се дружи со зетот на Мирослав
Илиќ, отколку да му "гланца" чевли на радикалот Томислав
Николиќ. Во оваа политичка констелација на условите на
Балканот, македонскиот претседател отсекогаш бил во
блиски врски со белградските "мангупи", така што отсекогаш "'мангупот' се дружи со 'мангупите' од српската политика".
"Дозволете ми, со особена чест и задоволство, во мое
лично и во име на граѓаните на Република Македонија да
Ви упатам искрени честитки по повод Вашата победа на
претседателските избори. Воедно, Ви посакувам успех во
извршувањето на одговорната функција, натамошен просперитет на Вашата земја и благосостојба на пријателскиот
српски народ. Вашата победа, изборот на граѓаните на
Вашата земја, го доживуваме како победа на европската
идеја, како избор кој води кон натамошна стабилност и
просперитет на регионот пошироко. Граѓаните на мојата
земја и јас лично се радуваме на ваквиот избор, и силно
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