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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Андов тврди дека нуди 
сериозен документ 
(Предлог-државна 
стратегија за решавање на 
спорот со Грција), кој би 
можел да ги надмине сите 
несогласувања меѓу 
македонските политичари. 
Но, за тоа ќе одлучуваат 
пратениците, кои треба да 
расправаат по него.

"Во документот - 
истакнува Андов - пишува 
како стојат работите, а 
прашањето дали ние сме ги 
искористиле сите можности, 
дали сме направиле 
пропусти ќе се зборува во 
дебата. Јас документот го 
изработив без претходни
договарања, ниту со 
мнозинството во 
Собранието, ниту со 
помалите пратенички групи. 
Сметам дека за ова 
прашање имам некоја 
обврска, бидејќи на некој 
конкретен начин бев сведок 
или учесник во 
донесувањето на одредени 
важни одлуки за РМ".

С Т О Ј А Н  А Н Д О В  В О  Н О В А  П О Л     И Т И Ч К А  А К Ц И Ј АС Т О Ј А Н  А Н Д О В  В О  Н О В А  П О Л  

Еден од најстарите активни по ли-
тичари и некогаш прв човек на 
Собранието на РМ, Стојан Андов, 

до законодавниот дом поднесе Пред-
лог-државна стратегија за решавање на 
спорот со Грција, која треба прате ни-
ците да ја разгледуваат и да дадат на-
соки за продолжување. 

Либералот Андов се обидува да го 
заживее процесот кој, според него, е од 
исклучителна важност, бидејќи без ре-
шавање на проблемот нема евроат лант-
ска интеграција на Република Ма ке до-
нија. 

"Поднесов Предлог-државна стра те-
гија за решавање на спорот со Грција. 
Донесувањето на стратегија е обврска 
на Собранието преземена со Резо лу-
цијата, која е усвоена на 3 ноември ми-
натата година. Во неа се бара во нај-
краток можен рок да се утврди државна 
стратегија која, се разбира, треба да ја 
утврди Собранието, но бидејќи изминаа 
повеќе од два месеца и таа потреба од 
најкраток рок не се почитува, подготвив 

текст, кој содржи три дела - дел во кој се 
зборува за тоа од каде е обврската за да 
се изготви Резолуција и на што таа се 
потпира, потоа платформа, која ја илу-
стрира вкупната активност од наста-
нувањето на спорот сè до досегашните 
напори за негово разрешување, како 
на меѓународната заедница, така и на 
двете страни. Особено обрнувам вни-
мание на презентирањето јасна слика 
за проблемот, кој е поткрепен со меѓу-
народни и наши документи, кои се не-
спорни, имаат свој статус, или се доне-
сени од некоја меѓународна инсти ту ци ја 
или меѓународен орган т.е. на ме ѓу-
народната заедница и од страна на на-
шите институции, Владата, претсе да те-
лот, Собранието", вели Андов, кој се оби-
дува да ја открие генезата на спорот.

Според Андов, овој Предлог-доку мент 
нуди јасна платформа, која не дава мож-
ности некој да ги замаглува фактите.

"Во третиот дел се дадени основните 
насоки, кои произлегуваат од платфор-
мата. Тие ги прецизираат нашите цели и 
методи како да дејствуваат државните 
органи, како да се однесуваат поли тич-
ките органи, бидејќи претходно во неа 
се опишани основите и рамките врз 
кои е можно да се работи на разре-
шувањето на овој спор и тоа за нас да 
биде позитивно сработено", оценува 
предлагачот.

Тој е уверен дека постојат реални 
шанси во текот на оваа година проб-
лемот да се реши, затоа што тоа е нај-
голем државен интерес за Република 
Македонија. 

"Со решавање на спорот можат да се 
остварат другите стратегиски цели, кои 
во процесот на наше меѓународно приз-
навање заземаат исклучително место. 

Со тоа ќе се затвори книгата на бал-
канските недоверби, конфликти, су ди-
ри и опасни состојби", смета Андов. 

Тој оценува дека ако сите вмешани 
страни во спорот, Република Маке до-
нија, меѓународната заедница, дури и 
Грција, се соочат со фактите наведени 
во Предлог-документот, тогаш тие би 
требало одговорно да се однесуваат 
кон нив. 

НЕСПОРНИ 
ДОКУМЕНТИ

Андов тврди дека нуди сериозен до-
кумент, кој би можело да ги надмине 
сите несогласувања меѓу македонските 
политичари. Но, за тоа ќе одлучуваат 
пра тениците, кои треба да расправаат 
по него.

"Во документот - истакнува Андов - 
пишува како стојат работите, а за пра-
шањето дали ние сме ги искористиле 
сите можности, дали сме направиле 
про пусти ќе се зборува во дебата. Доку-
ментот го изработив без претходни 
до говарања, ниту со мнозинството во 
Собранието, ниту со помалите прате-
нички групи. Сметам дека за ова пра-
шање имам некоја обврска, бидејќи на 
некој конкретен начин бев сведок или 
учесник во донесувањето на одредени 
важни одлуки за РМ. Веројатно тоа ми 
дава право оваа работа да биде објек-
тивна и непристрасна, како е создадена 
сегашната состојба и каде сега се нао-
ѓаме", вели Андов, кој застанува во од-
брана на својата Предлог-државна стра-
тегија за решавање на спорот со Грција.

"Преговорите ќе бидат многу тешки 
и затоа не сакам да давам оценка за тоа 
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како ќе се води процесот, особено око-
лу тоа дали некогаш можело да биде 
вака или онака. Нудам факти, нудам 
документи, кои имаат правна сила и се 
неспорни", потенцира Андов, во момен-
тот кога уште не почнале предизборните 
активности.

ти на владите на РМ, како и на меѓу-
народните субјекти, вклучувајќи го ста-
вот на Грција, која гледано од страна од 
секогаш ги стопирала иницијативите за 
решавање на проблемот. Тоа е и оче-
кувано, бидејќи нејзината меѓународна 
позиција, особено во НАТО и во ЕУ, како 

ОБВРЗУВАЧКИ 
РЕЗОЛУЦИИ

Во овој момент Предлог-документот 
на пратеникот Стојан Андов е добра 
основа да се сумираат сите меѓуна-
родни правни акти, кои им претстоеја 
на сите досегашни активности во про-
цесот, вклучувајќи ги и клучните мо-
менти од донесувањето на Уставот на 
РМ, па сè до потпишувањето на Време-
ната спогодба од 13 септември 1995 
година. Од него, исто така, може да се 
открие и слабоста дека неконзистент-
ната македонска преговарачка пози ци ја 
не може да се брани со менување на 
политичките ставови, бидејќи од друга 
страна, фактите, кои ги сумира Андов 
имаат меѓународна правна и обврзу-
вачка основа за двете страни.

"Процесот на разрешување на тој 
спор - дел основни насоки број 1 - се 
одвива во рамките на документите ут-
врдени во институциите на Европската 
унија (мислење број 6 на Арбитражната 
т.н. Бадентерова комисија) и на ООН 
(резолуциите 817 и 845 на Советот за 
безбедност)".

Тие можат да бидат насока, бидејќи и 
досега го обременувале македонскиот 
преговарачки тим кој, сакал или не, мо-
рал да ги прифати условите за прего-
вори, кои ги нудат спомнатите резо-
луции.

Нив, барем во неколку броја на "Ма-
кедонско сонце" ги објаснуваше и д-р 
Игор Јанев, истакнат професор по меѓу-
народно право. Научно, со аргументи, 
тој дури нудеше свои решенија, кои ма-
кедонската делегација ја водат во многу 
поповолна преговарачка позиција.

Зошто досега ниту владејачката га р-
нитура на СДСМ, ниту владејачката ком-
позиција на ВМРО-ДПМНЕ, не ја ис ко-
ристија оваа патека е прашање кое 
треба да се открие. Одговорноста за 

Предлог-документот доаѓа во време 
кога почнуваат сите изборни актив нос-
ти и притоа секоја од партиите може да 
го искористи за свој предизборен мар-
кетинг. Затоа во овој момент страте-
гијата на Андов може да претставува 
политички фитиљ, кој повеќе ќе им 
штети на интересите на Република Ма-
кедонија и на нејзината позиција во 
меѓународната политика, отколку трез-
вено да се разгледува текстот.

А што нуди Предлог-државната стра-
тегија за решавање на спорот со Репуб-
лика Грција?

Станува збор за предлог-текст кој ги 
верифицира сите досегашни активнос-

СПОРОТ СО ГРЦИЈА НЕ СПОРОТ СО ГРЦИЈА НЕ 
Е ПРАШАЊЕ САМО НА Е ПРАШАЊЕ САМО НА 
ЕДНА ПАРТИЈА, ЕДНА ЕДНА ПАРТИЈА, ЕДНА 
ВЛАДА ИЛИ ЛИЧНОСТВЛАДА ИЛИ ЛИЧНОСТ

и во другите меѓународни организации 
е силна, така што во секој момент може 
да стави вето или да излобира за от-
фрлање на македонската преговарачка 
позиција, односно агенда. Оттука, ста-
нува јасно дека од независноста на Ре-
публика Македонија нашата држава има 
нерамноправна положба, па затоа се 
обременува меѓународното етаблира-
ње. Во контекст на ова, сама по себе, се 
наметнува дилемата дали можело по-
добро да се реагира или да се пронајде 
сојузник, кој ќе ни помогне во приз-
навањето на македонската нација, маке-
донскиот народ и држава - Република 
Македонија.
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сегашната ситуација треба да се бара 
кај двата политички субјекта, кои прво 
треба да одмерат што може да се пре-
земе и што треба да се прифати.

Авторот на сегашната Предлог-др-
жавна стратегија повторно констатира 
дека ние сме ги исполниле условите 
поврзани со резолуциите, односно со 
менувањето на одредени делови од 
Уставот, од кои стравуваа Грците дека 
имаме територијални претензии, како 
и менувањето на првото македонско 
знаме, сме направиле исчекор во приб-
лижувањето на преговарачките пози-
ции. Но, сепак тие не претставуваат га-
ранција дека спорот ќе заврши, што 
всушност се покажа и со ветото на Са-
митот на Алијансата во Букурешт. Затоа 
насоките на Андов можат да би дат само 
дополнителна политичка пред лошка за 
заокружување на маке дон ската прего-
варачка позиција. Во меѓу време, до кол-
ку се навратиме на струч ната анализа 
на д-р Игор Јанев, кој дури оди многу 
подалеку од сегашните рам ки, нудејќи 
НЕУТРАЛНА резолуција која треба ООН 
да ја прифати, бидејќи се променети 
политичките факти и реал носта во ре-
гионот, тогаш спорот ќе тргне во пози-
тивна насока. Патот за прифаќање на 
НЕУТРАЛНАТА РЕЗОЛУ ЦИЈА е образ-
ложен во бројот 748 на "Македонско 
сонце". 

Оваа теза има и своја потврда, токму 
во донесените резолуции за РМ, но и во 
претходно обврзувачките резолуции, 
кои се составен дел на меѓународното 
право. Но, сега се наметнува едно мно-
гу битно и актуелно прашање - дали 
сите членки на ООН ги почитуваат 
своите донесени резолуции, како ме-
ѓународно признати правни документи. 
Оваа дилема е за поширока меѓуна-
родна расправа, за кризата во меѓуна-
родното право и признавањето на прав-
ните документи во споровите меѓу др-
жавите. Но, очигледно за некого меѓуна-
родното право и резолуциите се мајка, 
а за други се маќеа. Силата е во еко-
номската, воената, и сходно на тоа по-
литичката моќ, која ја урива важноста 
на сите резолуции на ООН.

НАСОКИ ЗА 
ПРЕГОВОРИ

Доколку се прочитаат основните по-
литички насоки, број 6 и 7, од Предлог-
државната стратегија на пратеникот 
Стојан Андов, тогаш можеме делумно 
да се согласиме со ставовите, но не 
смееме да заборавиме дека неутрал-
ното и дипломатското изразување на 
ставовите, особено она што се потен-
цира во насоката број 9 не нè води во 

"Особено обрнувам вни-
мание на презентирањето 
јасна слика за проблемот, 
кој е поткрепен со меѓу-
народни и наши доку мен-
ти, кои се неспорни, имаат 
свој статус, или се доне-
сени од некоја меѓуна род-
на институција или меѓу-
народен орган т.е. на ме-
ѓународната заедница и 
од страна на нашите инс-
титуции, Владата, прет се-
дателот, Собранието", вели 
Андов.

подобрување на македонската прего-
варачка позиција:

"Споровите околу нашиот јазик и не-
говото име немаат основа. Треба да се 
избегнуваат нејаснотиите во ставовите 
околу ова прашање. Потребно е да се 
обрне внимание и на другата страна во 
спорот и на претставникот на Гене рал-
ниот секретаријат на ООН, во овој спор 
во точка 3 од Мислењето број 6 на Ар-
битражната (Бадентерова) комисија, како 
службен јазик во Република Македонија 
е признат македонскиот јазик и дека 
ниту тој извештај, ниту тој дел од него 
никој во тогашната Европска заедница 
(ЕУ), не го оспорил. Исто така, треба да 
се има предвид дека во Привремената 
спогодба двете страни се согласиле тој 
документ да биде преведен и заведен 
во ООН на англиски јазик и негов сос-
тавен дел да биде неговиот превод на 
јазиците на двете страни. Точно е дека 
притоа македонскиот јазик не е спом-
нат, но истото се однесува и на грчкиот 
јазик и со тоа двата јазика имаат една-
ков правен статус во ДОКУМЕНТОТ".

Но, како што и самиот автор конс-
татира, двете страни не создале обврзу-
вачка политичка позиција да дадат от-
чет за мерките кои ги презеле (двете 
страни) за да ги отстранат спорните 
моменти од преговорите.

Затоа на сите им е јасно дека по ова 
никој не може да пронајде меѓународно 
правен документ, кој е спорен за грч-
ката преговарачка позиција, така што 
сите вета, вклучувајќи и го букурешко-
то, претставуваат израз на политичка 
моќ. Сегашниот политички ќорсокак со 
Гр ција дополнително е обременет со 
"курш лусот" меѓу премиерот и сегаш-
ниот претседател во заминување, чие 
несогласување е само одраз на "поли-
тички каприц".

Поради ова можеме да се согласиме 
само во едно - дека прашањето за ре-
шавање на спорот не е прашање на 
една партија, една влада или личност, 
туку тоа е судбинско прашање за сите 
граѓани, но особено важно за маке-
донската нација, за Македонците, кои се 
изнаслушаа пароли и изветвени ста-
вови. Македонците постојано го ме ну-
ваат Уставот. Македонците прифатија 
друго знаме. Мора ли Македонците да 
прифатат друго име и презиме!? 


