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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

П Р Е ТС Е Д АТ Е Л И Т Е  ОД  З Е М Ј И Т Е  О      Д  Ц Е Н Т РА Л Н А  Е В Р О П А  ГО  З А П О М Н И Ј А  ОХ Р И ДП Р Е ТС Е Д АТ Е Л И Т Е  ОД  З Е М Ј И Т Е  О   

Самитот на претседателите на зем-
јите од Централна Европа, кој се 
одржа во Охрид, не донесе об-

врзувачки политички заклучоци или до-
кументи, но порача дека Балканот не 
смее да остане слепо црево на Ев роп-
ската унија и на Алијансата.

По букурешкиот Самит на НАТО и по 
ветото на Грција за приемот на Репуб-
лика Македонија во воено-политичкиот 
сојуз, значително се зајакнаа позициите 
на естремистите во регионот. На тој 
начин, девизата дека Балканот не е мр-
тов, ги оживеа политичките страсти во 
соседството. Политиката на отворени 
врати умре, таа е заменета со фактот на 
двојни стандарди, а суровото време на 
тапкање по рамо заврши. Сега регионот 
има нови главоболки, приказната за 
брзо признавање на независно Косово 
спласна, Србија и натаму тоне во не-
извесност, а Македонија чека на пред-
времените изборни резултати. Во сенка 
на овие проблеми минаа главните по ен-
ти, енергетското спојување и ид ни на та 
на земјите во евроатлантските про це си. 

ЗАКАНА И КОРИСТ
Државниците кои присуствуваа на 

охридскиот Самит донесоа заклучоци, 
кои се поврзуваат со актуелни теми, 
кризата во проширувањето на ЕУ, Ко-
сово и проблемот со името. Шеснаесет 
шефови на држави и тројца специјални 
претставници едногласно ја прифатија 
позицијата дека процесот на евро ат-
лантски интеграции нема да може да се 

Проблемот со името на 
Република Македонија беше 
во фокусот на медиумите, но 
и косовското прашање, кое 
беше тема на Самитот, а ја 
актуелизираа новинарите од 
албанските редакции, кои 
беа заинтересирани зошто 
во Охрид не беше поканет 
косовскиот премиер Фатмир 
Сејдиу.

"Македонија не може да 
покани претседател на земја 
околу чија независност оваа 
држава нема изградено став", 
изјави домаќинот на Самитот 
во Охрид, претседателот на 
РМ, Бранко Црвенковски.

Централното прашање, 
енергетското поврзување на 
земјите од Балканот, беше 
маргинализирано, бидејќи 
политичките прашања го 
зедоа приматот.

смета за завршен сè до оној момент кога 
земјите од Балканот и Украина нема да 
бидат вклучени во НАТО и во ЕУ. 

Претседателите се согласија со кон-
статацијата дека при соочувањето со 
идните предизвици ќе мора да се по-
читуваат интересите на Унијата, но и на 
националните интереси на земјите, кои 
се дел од процесот.

Централното прашање на Самитот 
беше енергијата и изградбата на соод-
ветна инфраструктура, која ќе го за шти-
ти регионот од евентуални енергетски 
кризи во иднина, но тоа беше марги-
нализирано, бидејќи медиумите намет-
наа други прашања.

"Учесниците на 15. Самит на прет се-
дателите на централноевропските зем-
ји, кој се одржа во Охрид, 2 и 3 мај 2008 
година, расправаа за бројни актуелни 
прашања и предизвици, со кои се со-
очуваат нивните држави, регионот и ЕУ 
во целина", изјави претседателот на РМ, 
Бранко Црвенковски.

"По дводневната дискусија и те мел-
ната размена на мислења, можам да ви 
ги соопштам следните точки, како кл-
учни пораки од Самитот. Интеграцијата 
во ЕУ и во НАТО нема остварлива по-
литичка алтернатива за земјите кан ди-
дати и аспиранти. За таа цел, тие треба 
да ги засилат реформските напори, до-
дека ЕУ треба да продолжи да им дава 
поддршка", потенцира Црвенковски.

"Во врска со напорите на Република 
Македонија, насочени кон целосна ин-
теграција во НАТО, сите учесници беа 
едногласни дека нашата држава веќе ги 
има исполнето сите потребни крите-
риуми за членство", истакна маке дон-
скиот шеф на државата.

На прашање на грчките новинари 
дали договорот за нафтоводот, кој од 
Русија преку Бугарија ќе оди до Грција, 
е закана за Македонија, македонскиот 
претседател одговори дека не само што 
тоа не претставува закана, туку и дека 
тој е од корист за сите земји од Бал ка-
нот. Во врска со името, како пречка за 
македонската евроинтеграција, Црвен-
ковски повтори дека Македонија е под-
готвена за фер компромис, што го до-
кажа и пред Самитот на НАТО.

"Грција не може да ја прекрстува Ма-
кедонија по свое наоѓање...", изјави Цр-
венковски.

КОСОВО ИЛИ СРБИЈА
Дводневниот Самит во Охрид не до-

несе спектакуларни решенија, но исто 
така, не ги одбегна наметнатите поли-
тички стапици. 

"Ветото на Грција на приемот на Ма-
кедонија во НАТО е неевропски потег и 
јас не го разбирам тоа", констатира чеш-
киот претседател Вацлав Клаус, еден од 
учесниците на Самитот.

Тоа доволно кажува дека проблемот 
со името на Република Македонија бе-
ше во фокусот на медиумите, но и ко-
совското прашање, кое беше тема на 
Самитот, а ја актуелизираа новинарите 
од албанските редакции, кои беа заин-
тересирани зошто во Охрид не беше 
поканет косовскиот премиер Фатмир 
Сејдиу.

"Македонија не може да покани прет-
седател на земја околу чија независност 
оваа држава нема изградено став", 
изјави домаќинот, претседателот на РМ, 
Бранко Црвенковски.

"СЛЕПОТО ЦРЕВ   О" "СЛЕПОТО ЦРЕВ МОЖЕ ДА ПУКНЕ И 
ДА ЈА "ОТРУЕ" ЕУДА ЈА "ОТРУЕ" ЕУ

МАКЕДОНСКАТА КУЛТУРНА ПРЕСТОЛНИНА ГИ МАКЕДОНСКАТА КУЛТУРНА ПРЕСТОЛНИНА ГИ 
ЗАСЕНИ ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАКЛУЧОЦИЗАСЕНИ ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАКЛУЧОЦИ
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"СЛЕПОТО ЦРЕВ   О" О" МОЖЕМОЖЕ ДА ПУКНЕ И  ДА ПУКНЕ И 
ДА ЈА "ОТРУЕ" ЕУ изрази чешкиот претседател Вацлав Клаус, кој рече дека името 

не смее да биде никаква пречка. "Мора да се постигне за ед-
нички пријателски договор меѓу двете страни и да се најде ре-
шение за проблемот. Ја разбирам и ја поддржувам македонската 
позиција во спорот", истакна во својот говор чешкиот др жав-
ник. 

Претседателот Бранко Црвенковски предупреди дека про-
блемот не е во Македонија, туку во Грција која својот личен ин-
терес го става над интересот на ЕУ и на НАТО. 

"Македонија не е подготвена да прифати нечиј едностран 
диктат и некој друг по своја и само своја волја да го одреди име-
то за меѓународна употреба на нашата земја", оцени Црвен-
ковски.

Премиерот Никола Груевски посочи дека Македонија ги ис-
полни речиси сите реформи во процесот на евроатлантските 
интеграции и дека целта на државата остануваат НАТО и ЕУ. 

"Македонија нема алтернатива за НАТО и за ЕУ. Политичката 
блокада од Грција е политика на блокада на интересите на 
НАТО и на ЕУ. Но, тоа нема да нè обесхрабри", изјави Груевски.

Тој истакна дека претстојните избори во Македонија ќе би-
дат фер и демократски и дека тие ќе бидат потврда за владее-
њето на демократијата во Македонија.

За разлика од него, хрватскиот претседател Стипе Месиќ бе-
ше скептичен  во однос на изборите во Србија. Тој посочи дека, 
иако земјите од регионот целосно й се посветени на Европската 
унија, сè уште постојат ретроградни сили кои не сакаат таква 
иднина. 

Тоа значи дека Косово останува да биде главен про-
блем и за државниците од Централна Европа, бидејќи 
многу од нив имаат спротивставено гледиште во однос на 
ова прашање. Заобиколувањето на меѓународното право 
и признавањето на независноста на Косово, одредени 
државници го оценија како политички преседан, кој нема 
да ги релаксира односите во регионот. 

Како дел од ова комплексно прашање се наметна и 
проблемот околу демаркацијата на границата, која од тех-
ничко прашање стана предмет на пазарење или уцени.

Нашата северна граница, во делот кон Косово, се јавува 
како нова причина за затегнување на односите меѓу Ср би-
ја и Македонија, но и во односите меѓу Скопје и Приш-
тина. 

"Србија го штити својот територијален интегритет и 
суверенитет со меѓународно прифатливи дипломатски и 
правни средства. Во процесот на демаркација на гра ни-
цата меѓу Србија и Македонија, на територијата на авто-
номната покраина Косово и Метохија, УНМИК е задолжен 
да обезбеди присуство на претставници на српската др-
жава", изјави српскиот претседател Борис Тадиќ, кој при-
суствуваше на Самитот во Охрид. 

"Доколку Република Србија не ја признава независноста 
на Косово, сосема консеквентно на тоа е дека не го 
препушта правото на Приштина за демаркација на гра-
ницата меѓу Косово и Македонија. И тоа е логичен пристап 
на Република Србија и на претседателот. Но, дали Белград 
има пристап и може да обезбеди свој претставник во 
Комисијата за разграничување", оцени македонскиот прет-
седател на заедничката прес-конференција со колегата од 
Белград. 

На маргините од Самитот учесниците оценија дека 
економските параметри, статистиката, бројките и другите 
показатели покажуваат дека Балканот се соочува со се-
риозен проблем предизвикан од сè понагласениот енер-
гетски колапс, кој ќе ги осакати економијата и стандардот 
на граѓаните, кои живеат во напнатост и неизвесност, би-
дејќи сè повеќе се нагласува улогата на политиката. 

Тие разговараа за прашањето за инфраструктурно по-
врзување, за кофинансирање во некоја идна атомска цен-
трала, за приклучување на "Јужниот поток" за гаси фика-
ција и слично.

ПРЕЧКИ И ЗАПИРКИ
"Западниот Балкан не смее да остане црна дупка во 

Европа, а Европската унија мора да ги прими земјите од 
регионот кои имаат кандидатски статус", нагласи сло ве-
нечкиот претседател Даниел Турк, кој во улога на прет се-
давач на ЕУ, им ја пренесе пораката на лидерите на земјите 
од Централна Европа, кои во Охрид разговараа на теми 
поврзани со евроатлантските интеграциони процеси.

Словенечкиот претседател порача дека Македонија 
мора да најде решение за спорот со името. 

"Проблемот со името, кој го имате со Грција не е не реш-
лив. Двете земји мора да вложат голем труд, да постигнат 
разумен компромис и да најдат фер решение. Спорот со 
името не смее да остане прашање без решение", оцени 
Турк.

Во исто време, тој во име на Унијата повика на фер и на 
демократски избори. "Македонија ќе биде во центарот на 
вниманието на меѓународната заедница и ова е моментот 
кога треба да се покаже дека ќе успеете", рече Турк.

Најголема поддршка за Македонија во спорот со Грција 


