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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

Општиот впечаток кој се 
создава во јавноста е дека 
претседателот на државата 
Бранко Црвенковски, по 
неколкуте доживеани 
нокаути од ВМРО-ДПМНЕ, 
односно по дефинитивно 
изгубената битка со Владата 
на повеќе полиња, токму 
проблемот кој со години 
наназад го имаме со 
Република Грција, ќе се 
обиде да го искористи за да 
ја поправи својата положба, 
пред сè, кај меѓународната 
заедница, која многу пати 
досега покажала дека таа 
едноставно е факторот за 
функционирање на 
македонската политичка 
сцена, но и за напредокот на 
нашата држава воопшто. 
Токму затоа Црвенковски ќе 
игра на картата на 
меѓународната заедница, 
која треба да го етаблира 
како политичар, кој е 
соодветен за соработка, 
наспроти тврдиот и 
непопустлив премиер 
Никола Груевски.

И додека премиерот 
Никола Груевски сериозно 
преговара за двојната 
формула како решение за 
спорот со името, 
претседателот на државата, 
Бранко Црвенковски, по сè 
изгледа не го прифаќа овој 
концепт. Имено, по 
завршувањето на Самитот 
на НАТО во Букурешт, тој 
потенцираше дека двојната 
формула како концепт треба 
веќе да се напушти, односно 
да се прифати новата 
реалност. Но, која е новата 
реалност? Што подразбира 
таа? Одговорот сè уште не го 
знаеме. Единствено е јасно 
дека премиерот и 
претседателот имаат 
различен пристап за 

решавање на ова 
прашање!

ССериозните укорувања на меѓу на-
родната заедница, особено на Сое-
динетите Американски Држави, ја 

натераа Русија полека да ги повлекува 
своите воени сили од територијата на 
Грузија. Спротивставувајќи се со силен 
отпор кон вербалните напади Русија, 
осо  бено нејзината дипломатска мрежа, 
уште еднаш имаше можност на светот да 
му ја покаже својата сила и истрајност 
во идејата за тоа дека во регионот на 
Кавказот таа сака да биде газда. Без ог лед 
на осудите за нападот на Грузија, кои дој-
доа речиси од сите страни на светот, и 
кои во иднина сериозно би можеле да се 
одразат на релацијата Вашингтон-Мос-
ква, Русија, односно нејзиниот претсе-
дател Дмитриј Медведев, без ракавици 
им испрати порака на САД дека нема да 
дозволат да се случи второ Косово. Или 
подобро кажано, нема да дозволат и во 
овој регион на Европа уште едно ново-
роденче, кое ќе го контролира амери-
канската администрација.

Случајот со Грузија всушност е автен-
тична порака до светот дека Русија по-
веќе не е онаа истата од раните деведе-
сетти години на минатиот век, туку на-
против, земја која има намера во иднина 
да го преземе приматот на сериозна по-
литичка и воена сила и да биде пандан 
на САД. Иако е сосема свесна дека во 
овој момент можеби не може целосно 
да одговори на американската маши-
нерија, сепак на овој начин се обидува 
да даде сигнали дека за своето опкру-
жување има намера да се бори со сите 
сили. Од друга страна, пак, независноста 
на Грузија е факт, кој е признат од повеќе 
земји во светот, а нејзиното нарушува-
ње на територијалниот интегритет може 
да се смета за сериозна закана и за ос-
танатите земји во опкружувањето. Всуш  -
ност, нешто слично веќе изјави и ук-
раинската дипломатија која, како и Гру-
зија, се обидува да бара помош од 
САД, односно од членките на НАТО, 
кон кои сакаат да се приклучат овие 
две земји. 

Токму затоа реагираат членките на 
НАТО, кои многу отворено соопштуваат 
дека и Грузија и Украина во иднина ги 
гледаат во свое друштво, што веројатно 
претставува сериозен проблем за Ру си-
ја. Проблем за кој се претпоставува дека 
во иднина ќе се продлабочува, без ра-
злика дали истиот ќе се решава по воен 
или, пак, по дипломатски пат. Она што 
засега беше неопходно и за Европа и за 
САД е да се прекине воената интервен-
ција, а сè со цел да се спречи појавата на 
хуманитарна катастрофа, која имаше ин-
тенција да прерасне во нешто многу 
поголемо.

Но, што во оваа ситуација прави Ре-
публика Македонија? Каков е нејзиниот 
став за случувањата во Грузија? Одговор 

ИМЕТО ЌЕ СЕ РЕШАВА НА ГЕНЕРАЛНО      ТО СОБРАНИЕ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ВО СЕПТЕМВРИИМЕТО ЌЕ СЕ РЕШАВА НА ГЕНЕРАЛНО  

ДВОЈНА ФОРМУЛ   А ЗА ТРОЈНА РАЗВРСКАДВОЈНА ФОРМУЛ ?

НАРЕДНИОТ МЕСЕЦ СЕ ОДРЖУ           ВА ГЕНЕРАЛНОТО СОБРАНИЕ НАРЕДНИОТ МЕСЕЦ СЕ ОДРЖУ    
НА ООН И СЕ ОЧЕКУВА ТОА ДА           БИДЕ НАЈПОГОДЕН МОМЕНТ НА ООН И СЕ ОЧЕКУВА ТОА ДА    
ВО КОЈ ПРАШАЊЕТО ЗА ИМЕТ          О ЌЕ ИМА ПОСЕБЕН ТРЕТМАНВО КОЈ ПРАШАЊЕТО ЗА ИМЕТ   

нема, иако би требало, бидејќи мно гу-
мина аналитичари од земјава и од стран-
ство ни посочија дека треба максимално 
да ја искористиме ситуацијата во Гру-
зија, со цел да овозможиме што поскоро 
влегување во НАТО. Што ќе значи, уште 
еднаш да ја потенцираме важноста од 
стабилизирање на регионот, кое би мо-
жело да се случи единствено под ча-
дорот на НАТО.
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го имаме со нашиот јужен сосед, а спо ред 
американската администрација, тој треба 
да се затвори до крајот на сеп тември, кога 
всушност и завршува со ра бота Бушовиот 
кабинет. А до тогаш Каби нетот на прет-
седателот Џорџ Буш мак симално ќе ра-
боти на наоѓање решение, кое ќе го от-
вори нашиот пат кон Европ ската унија и 
кон НАТО. Токму во таа функција беше и 
средбата на маке дон скиот државен врв, 
кој конечно изгради заеднички и един-
ствен став (се разбира, ако тоа воопшто е 
точно), пред доаѓа њето на медијаторот 
Метју Нимиц во нашава земја. 

Кабинетот на претседателот Бранко 
Црвенковски и Кабинетот на премиерот 
Никола Груевски имаа одвоени средби 
со специјалниот пратеник на Обеди не-
тите нации, Метју Нимиц. Всушност, со-
сема логично, со оглед на фактот дека 
Република Македонија пред медијаторот 
настапува со двајца преговарачи или, 
пак, подобро кажано со два става, кои 
вешто се прикриваат. Иако е сосема јас-
но дека премиерот и шефот на државата 
имаат целосно спротивни концепти за 
решавање на проблемот со името, сепак 
барем јавно се обидуваат да мани фес ти-
раат единство кое, за жал, од ден на ден 
сè повеќе бледнее. Односно како се при-
ближува конечното решение на спо рот 
сè повеќе доаѓаат до израз разли ките во 
концептите на нашиот државен врв. 

Општиот впечаток кој се создава во 
јавноста е дека претседателот на држа-
вата, Бранко Црвенковски, по неколкуте 
доживеани нокаути од ВМРО-ДПМНЕ, од-
носно по дефинитивно изгубената бит ка 
со Владата на повеќе полиња, токму 
проблемот кој години наназад го имаме 
со Република Грција ќе се обиде да го 
искористи за да ја поправи својата по-
ложба, пред сè, кај меѓународната заед-
ница, која многу пати досега покажала 
дека таа едноставно е фактор за функ-
ционирањето на македонската поли тич-
ка сцена, но и за напредокот на нашата 
држава воопшто. Токму затоа Црвен ков-
ски ќе игра на картата на меѓу на родната 
заедница, која треба да го ета блира како 
политичар, кој е соодветен за соработка, 
наспроти тврдиот и непо пустлив пре-
миер Никола Груевски.    

ПРЕМИЕРОТ И 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

СО РАЗЛИЧНИ 
КОНЦЕПТИ?

Дали Груевски ќе дозволи меѓуна род-
ната заедница да избира меѓу него и Цр-
венковски, односно дали ќе му дозволи 
на претседателот да й се "продаде" на 
меѓународната заедница како подобар 
политички партнер, дефинитивно ќе по-
каже септември, кога конечно треба да 
се затвори прашањето за името. Иако 

досега беа објавувани многу датуми како 
конечни и последни, сепак се чини дека 
наредниот месец е најпогодниот мо мент, 
пред сè, поради одржувањето на Гене-
ралното собрание на Обединетите на-
ции, кога се очекува прашањето за име-
то да има посебен третман. Всуш ност, 
нешто такво веќе напомна и меди јато-
рот Метју Нимиц при последната посета 
на Република Македонија, кога потен-
цираше дека треба да се искористи ток  му 
овој момент, за да се дојде до решение.

Значи, во септември би можело да се 
очекува разрешување на спорот, иако 
тоа во овој момент изгледа многу фан-
тастично, со оглед на различните пози-
ции кои ги имаат Атина и Скопје. Но, за 
да се расчисти маглата околу прашањето 
за името, Нимиц многу јасно им соопшти 
на двете страни дека негов мандат е да 
најде решение само за името, што ја 
вклучува и употребата на атрибутот ма-
кедонски за нацијата и за јазикот, но не и 
прашањата кои ги отвори Република 
Македонија, односно прашањето за Ма-
кедонската православна црква и за ста-
тусот на децата бегалци од Егејскиот дел 
на Македонија. Ова е рамката на прего-
ворите со кои настапува специјалниот 
пратеник на Обединетите нации, кој не-
двосмислено подвлекува дека нема да 
се дојде до решение доколку поли тич-
ките раководства на двете земји не се 
почувствуваат уверени дека исходот од 
решението е дел од националните инте-
реси и политички е прифатливо за нив-
ните граѓани.

Засега премиерот Никола Груевски ос-
танува на ставот дека единствениот ком-
промис кој Република Македонија може 
да го пружи е двојната формула, која под-
разбира употреба на името Ре публика 
Македонија за сите земји, од носно меѓу-
народна употреба, додека за Грција да се 
најде соодветен компромис, кој ќе биде 
прифатлив и за двете страни. Но, овој 
концепт не го прифаќа Репуб лика Грција, 
која и при последната сред ба на нејзиниот 
преговарач Адамантиос Василакис со ме-
дијаторот Метју Нимиц, остана на истиот 
став, кој подразбира дека, како што по-
тенцираат, решението за разликите со 
Скопје треба да биде заемно прифатливо 
име со географска одредница, кое би се 
користело за се вкупна комуникација.

И додека премиерот Никола Груевски 
сериозно преговара за двојна формула 
како решение за спорот со името, прет-
седателот на државата, Бранко Црвен-
ковски, по сè изгледа не го прифаќа овој 
концепт. Имено, по завршувањето на Са-
митот на НАТО во Букурешт, тој потен-
цираше дека двојната формула како кон-
цепт треба веќе да се напушти, односно 
да се прифати новата реалност. Но, која 
е новата реалност? Што подразбира таа? 
Одговорот сè уште не го знаеме. Един-
ствено е јасно дека премиерот и прет-
седателот имаат различен пристап за 
решавање на ова прашање!

ИМЕТО ЌЕ СЕ РЕШАВА НА ГЕНЕРАЛНО      ТО СОБРАНИЕ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ВО СЕПТЕМВРИ ТО СОБРАНИЕ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ВО СЕПТЕМВРИ

ДВОЈНА ФОРМУЛ   А ЗА ТРОЈНА РАЗВРСКА А ЗА ТРОЈНА РАЗВРСКА??

НАРЕДНИОТ МЕСЕЦ СЕ ОДРЖУ           ВА ГЕНЕРАЛНОТО СОБРАНИЕ   ВА ГЕНЕРАЛНОТО СОБРАНИЕ 
НА ООН И СЕ ОЧЕКУВА ТОА ДА           БИДЕ НАЈПОГОДЕН МОМЕНТ   БИДЕ НАЈПОГОДЕН МОМЕНТ 
ВО КОЈ ПРАШАЊЕТО ЗА ИМЕТ          О ЌЕ ИМА ПОСЕБЕН ТРЕТМАН  О ЌЕ ИМА ПОСЕБЕН ТРЕТМАН

ЦРВЕНКОВСКИ ИГРА 
НА КАРТАТА НА 

КООПЕРАТИВНОСТ!
Допрва ќе видиме дали македонската 

дипломатија ќе ја искористи грузиската 
криза, иако би требало да реагира многу 
брзо и ефикасно. Во меѓувреме треба да 
се концентрира на спорот за името, кој 


