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ЗА СЕЌАВАЊЕ И ПОЧИТ/ ТРИ ДЕЦЕНИИ САМОСТОЈНА ДРЖАВА 
И МЕЃУНАРОДЕН СУБЈЕКТ, 1991-2021

11 нoeмври 1990.  Во Социјалистичка Република Македонија 
се одржаа првите повеќепартиски избори.

КЛУЧНИ НАСТАНИ ВО 1991
8 јануари. Конституирано е првото повеќепартиско собрание на 
Социјалистичка Република Македонија, а за претседател е избран 
Стојан Андов.

18 јануари. Извршниот совет го извести Собранието на Соци ја лис-
тичка Република Македонија за своите ставови по „Оценките и ста-
вовите на Сојузниот извршен совет за состојбата во државата и за 
мерките за нејзино надминување“.

27 јануари. Собранието на Социјалистичка Република Македонија со 
тајно изјаснување и со мнозинство гласови го избра Киро Глигоров за 
претседател на Републиката.

      6 март 1991
Киро Глигоров: Историјата не почнува од нас, со оваа генерација 
и тоа најдобро може да се види од самите изборни резултати
... „Македонскиот човек постепено увидува дека демократијата 
е нешто пошироко од изборите и од создавањето на првото 
плуралистичко Собрание“ ...
... „Се создава атмосфера да мораме да се слушаме, да мораме 
да соработуваме за сè што е македонски интерес и на тој на-
чин да дојдеме до неопходната рамнотежа која обезбедува, по 
еволутивен пат, постојан прогрес“ ...
... „Без вистинско сожителство меѓу сите националности што 
живеат во Македонија тешко може да се создаде траен непречен 
напредок и развој“ ...
... „Неизвесност што притиска е и натамошното неразбирање 
од соседите, што претставува еден специфичен синдром кој 
уште долго ќе ги потресува нашите соседи и нации, кои не са-
каат или не можат да признаат една историска вистина и една 
стварност дека постои македонски народ кој има сопствена 
др жава, со јасни обележја на модерна нација со свој јазик и 
култура“...
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12 март. Претседателството на СФРЈ се состанува по барање на 
сојузниот секретар за народна одбрана, но не е прифатен предлогот 
за усвојување вонредни мерки.

17 март. Во Советскиот Сојуз се одржува референдум 
за зачувување на СССР како обновена федерација.

20 март. По одржаните повеќепартиски избори во Собранието е из-
брана првата Влада на Социјалистичка Република Македонија, сос-
тавена од експерти. За претседател е избран д-р Никола Кљусев.
    
1 април. Во спроведувањето на пописот е забележан бојкот кај дел од 
населението.

1 април. На Конференцијата за Југославија во Брисел се усвоени 
принципите за слободно движење на стоките и укинување 
на сите трговски рестрикции.

6 мај. Загина во Сплит војникот Сашко Гешовски од Кавадарци, прв 
војник на ЈНА жртва на националистичкото лудило. 

9 мај. Претседателството на СФРЈ усвојува мерки за спречување на 
меѓунационалните судири.

7 јуни. Собранието изгласа менување на името на државата и Со ци-
јалистичка Република Македонија е преименувана во Република Ма-
кедонија.

24 јуни. Претседателот на Европската комисија Жак Делор ја подвлекува 
важноста на платформата Глигоров -  Изетбеговиќ. 

25 јуни. Словенија прогласува независност и изразува 
подготвеност за до говор за уредување на меѓусебните односи.
 Хрватска усвојува Декларација за сувереност 
и самостојност и ги повикува другите републики на создавање 
сојуз на суверени држави.

28 јуни. Собранието одлучи Република Македонија да продолжи да 
учествува во договарањето за постигнување мирен демократски рас  - 
плет на кризата.

7 јули. На Бриони на состанокот на претставници на Сојузната вла - 
да, на владите на републиките и на тричлената делегација на Ев-
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ропската комисија е усвоена Заедничката декларација за мирно ре-
ша вање на југословенската криза.

31 јули. Претседателите Горбачов и Буш во Москва бараат да се 
из бегне при мената на сила и ги поддржувааат активностите на 
КЕБС и ЕЗ.
6 август. Министрите за надворешни работи на ЕЗ усвоија 
Декла рација за Југославија.

2 септември. Собранието ја прифати Декларацијата на Европската 
заедница за Југославија.

4 септември. Комисијата на Претседателството на СФРЈ (д-р Ва сил 
Тупурковски, д-р Јанез Дрновшек и д-р Борисав Јовиќ) го објави „Пред-
логот на политичкиот договор за иднината на југословенската заед-
ница“.

7 септември. Во Хаг заврши првиот дел на Конфренцијата за Југо-
славија, на која учествуваше претседателот Киро Глигоров, а со ко ја 
претседаваше лордот Карингтон. Министерот за односи со стран-
ство д-р Денко Малески оствари редица средби во Ва шингтон.

 
8 септември. Во Република Маке до - 
нија се одржа референдум на кој 
96,46 % од гласачите (одзив 75,72 % 
од запишаните) се изјаснија „за“ на 
праша њето: „Дали сте за суверена и  
самостојна др жа ва Македо ни ја со  
право да стапи во иден сојуз на су-
верените држави на Југославија?“.

   3 октомври. Претсе дателство то     
   на СФРЈ во нецелосен состав  
   усвојува Одлука за пос тоење 
   не посредна воена опас ност.
   8 ноември. Европската заедница    
   усвојува санкции на сите страни 
   во судирите во  Југославија.
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17 ноември. Собранието на Република Македонија го усвои Уставот на 
Република Македонија.

2 декември. Писмо од претседателот на Република Македонија Киро 
Глигоров до претседателите на државите и на владите на земјите 
во светот. 

17 декември. Министерскиот совет на ЕЗ усвои Декларација 
за насоките за признавање на нови држави во Источна Европа 
и во Советскиот Сојуз.

19 декември. Собранието на Република Македонија ја усвои Декла-
рацијата за меѓународно признавање на Република Македонија како 
суверена и независна држава. Министерт Денко Малески го извести 
претседателот на Министерскиот совет на ЕЗ Ханс ван ден Брук за 
Декларацијата.

20 декември. Претседателот на Сојузниот извршен совет Анте 
Марковиќ го врати мандатот.
20 декември. Претседателот на Руската Федерација Б.Елцин 
ги презеде државните институции на СССР во Кремљ во Москва.

21 декември. Владата ја усвои Одлуката за отповикување на сите 
дипломатско-конзуларни и културни претставници од Република 
Ма  кедонија во ССНР и странство.

Во почетокот на 1992 година

15 јануари 1992. Арбитражната комисија на Европската заедница, 
на чело со претседателот Робер Бадентер (Бадентерова комисија), 
го формулираше Мислењето број 6 во својот Извештај со коешто 
соопшти дека се исполнети сите услови за меѓународно признавање 
на Република Македонија.

15 февруари 1992. Прво ДКП на Република Македонија: Канцеларија на 
Владата на Република Македонија во Тирана
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Во фокусот

ЗА КОГО БИЈАТ КАМБАНИТЕ ?

„Смртта на секој човек ме намалува мене, 
бидејќи јас сум делче од Човештвото. 

И затоа, не прашувај за кого бијат камбаните. 
Тие бијат за тебе.“ 

Во сосема друг временски и политички контекст човештвото се осведочува во 
вистинитоста на дамнешната визионерска порака што ја цитира Хемингвеј. Затоа 
редакцијата на Летописот ја одбира како наслов и претекст. Гледајќи ги одблизу 
како непосреден сведок и учесник страдањата во текот на граѓанската војна во Шпа
нија (19361939), тој упатува предупредување дека несреќата не погодува само една 
единка, туку дека секој поединец мора да сочувствува со страдањето на другиот.

Таа порака се обистини во текот на 2020 и 2021 година. Целото човештво, од  
најголемите мегалополиси низ земјината топка до најосамените населби во пус ти
ните, е мета на нова досега непозната болест. Пандемијата ги потресе семејствата, 
општествата, ги потресе државните структури и меѓународните организации. Нау
ката, но и политиката до денес сè уште не можат да понудат издржана проекција 
за иднината.

Редакцијата на Летописов одлучи да ја покрие дипломатската димензија на 
пан демијата предизвикана од КОВИД19 и да понуди на читателите една тематска 
целина посветена на ширењето на болеста и на меѓународниот одговор на зака на  
та. Така, во овој блок се наоѓаат текстовите на Огнен Малески „Пандемијата и ме 
ѓународните односи“ (примен во јуни 2020), изводи од обраќањето на претседател 
ката на Европ ската комисија Ursula von der Leyen во Европскиот парламент (10 
февруари 2021) и на Виктор Габер „Вакцините, геополитиката, бизнисот“.
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ПАНДЕМИЈАТА 
И МЕЃУНАРОДНИТЕ ОДНОСИ

Огнен МАЛЕСКИ

Новата мантра која изминативе месеци унисоно ја  
пов   торуваат бројни светски политичари, експерти, ана    
литичари, новинари, но и обични граѓани и која ка та
дневно е присутна во водечките светски медиуми, не за  
висно дали во конкретниот случај се обработува тема 
врзана за здравствениот, хуманитарниот, социјалниот, 
безбедносниот, политичкиот, културниот, спортскиот или  
друг аспект на човековото живеење е: „Ништо по ве ќе не
ма да биде исто како што беше“. Ваквата реакција е сосема 
разбирлива ако се имаат предвид разорните ефекти од 
пандемијата, чијшто крај сè уште не се наѕира, а чии 
пос  ледици за жал ќе се чувствуваат и во годините што 

ни претстојат. Пандемијата на коронавирусот (КОВИД19) инфицираше милиони, 
причина e за смртта на стотици илјади и  директно влијаe на благосостојбата на 
милијарди луѓе ширум светот.

Пандемијата по сите свои карактеристики претставува транснационална за
ка на за која е потребен глобален одговор. Но, парадоксално, наместо јакнење на  
кооперативниот дух и координиран пристап од страна на меѓународните органи
зации, регионалните иницијативи и националните влади, цврсто надвладеа ин  
ди видуалниот националистички пристап во справувањето со бројните закани, ра  
зоткривајќи ги сите слабости на поставеноста и функционирањето на мултила те
рализмот. Притоа, во услови кога на глобално ниво преовладува климата на по  
ли тичка поларизација и геополитичка конкуренција, бројните иницијативи и залож
би за мултилатерален пристап (на синтетизиран начин артикулирани во пораката 
на генералниот секретар на ОН Гутереш: „Ќе минеме низ ова зедно“) минаа без 
ни каков посериозен ефект. Недостигот од глобално лидерство без сомнение при
донесе последиците од пандемијата на КОВИД19 да бидат во обем и тежина онакви 
какви што се денес.

Во годината во која Организацијата на обединатите нации слави 75 години од 
своето постоење, до израз доаѓаат сите системски слабости во нејзиното фун цио
нирање, особено кога глобалните предизвици се од ваков карактер. Главните органи 
на организацијата, Советот за безбедност и Генералното собрание, останаа глуви и 
неми, додека специјализираните агенции (СЗО, УНХЦР, ФАО, ИОМ и др.), во рамките 
на својот делокруг на надлежностите и расположливите (најчесто ограничени) сред  
ства, се фокусираа на најсиромашните земји и на најранливите категории на луѓе. 
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Дури и Светската здравствена организација, како специјализирана агенција на 
Обе динетите нации надлежна за здравјето на луѓето на меѓународно ниво, по к рај 
ажурираните информации, препораки и упатствата до националните орга ни за
ции и институции, мораше своите активности да ги лимитира на следниве при о  
ритети: помош на државите во подготовките на националните стратегиски пла  
но  ви за справување со кризата; обезбедување на виталните намирници не оп ход 
ни за лекарите кои се на првата линија на фронтот; обука и мобилизација на здрав  
ствените работници; организирање широка потрага по вакцина (тнр. „Солидарна 
потрага“) која ја обединува работата на 400 здравствени работници во лабора то
риите ширум светот. Од друга страна, апелите на генералниот секретар на ОН, Ан
тонио Гутереш, за сèопшт прекин на воените дејствија ширум светот во екот на 
пандемијата, како и оној за невклучување на политиката во работата на агенциите 
во ситуација кога се решаваат горливи хуманитарни прашања, минаа без соодветен 
одглас и поддршка на големите сили и на инволвираните страни. Во наплив на 
фрус  трација заради отсуството на реакција на неговите апели, Високиот комесар за 
ОН за бегалци неодамна резигнирано констатираше: „Се соочуваме со последиците 
на толку многу хипокризија и индиферентност“.

Ако системот на ОН и другите мултилатерални организации, форуми и ини ци
јативи (Г7, Г20, БРИКС, НАТО и сл.) од „разбирливи“ причини не успеаја да се ор
га  низираат и генерираат глобален или барем регионален колективен одговор на 
девастирачките ефекти од пандемијата, тогаш крајно несфатлива е тромата и ди  
сонантна реакција на Европската унија. Затворањето во сопствените граници, но  
сењето индивидуални мерки за справување со здравствените, економските, соци
јалните, политичките, безбедносните и другите ефекти од пандемијата предизвика 
ЕУ повеќе да наликува на компилација на (повеќе или помалку успешни) импро ви
зации и солирања, отколку на складен хор и оркестар предводен од врвен ди ри гент  
кој ја изведува Бетовеновата „Ода на радоста“. Всушност, слично како и во случаи  
те на другите глобални и регионални организации и иницијативи со по долг или по
кус стаж, но и со поинаку дефиниран делокруг на активности, во прак са се покажа 
колку и оваа наднационална организација со строго дефинирани инсти туции и 
про цедури е ранлива кога се соочува со ваков вид на предизвици.

Но, за меѓународната јавност во целина, а особено за европската, уште попо ра
зително делуваше отуството на взаемна солидарност и помош, дури и во периодот 
кога одделни земји ги преживуваа најтешките моменти во справувањето со пан
де  мијата и кога повеќе стотици граѓани на одделни земји членки ја губеа битката 
за живот. Накусо речено, темелните принципи на заедништво и солидарност, врз 
кои долги години се градеше заедничкиот европски дом, преку ноќ му отстапија 
приостор на тесноградиот, националистички пристап карактеристичен за некои 
други времиња чиј лајтмотив беше „Снајди се сам како знаеш и умееш“.

Соочен со драматичните состојби во неговата земја и отсуството на соод ветна 
солидарна помош од другите земји членки на Унијата, италијанскиот премиер Џу
зепе Конте во едно свое обраќање ќе изјави: „Целиот европски проект ризикува 
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да ја загрози смислата на своето постоење во очите на сопствените граѓани“. На 
мож ните црни сценарија во однос на натамошното функционирање, но и на самиот 
опстанок на Европската унија, укажа и неговиот шпански колега, Педро Санчез, кој 
изјави: „Доколку не изготвиме обединет, моќен и ефективен одговор на оваа еко
номска криза, не само што последиците ќе бидат потешки, туку и ефектите ќе траат 
подолго и ќе го загрозат целиот европски проект“.

Работите почнаа да се менуваат некаде кон почетокот на април, кога во акт без 
преседан шефицата на Европската комисија, Урсула ван дер Лејен, упати отворено 
писмо до италијанската јавност кое го објави дневниот весник „Ла Ре пу блика“. Во 
писмото што носи наслов „Извинете, ние сме со вас“, таа ги најави промените кои 
се случуваат во Европа, „која се мобилизира да биде со Италија, што претходно 
не беше случај“. Ван дер Лејен отворено признава дека на почетокот на кризата, 
кога требаше да се даде заеднички европски одговор, многумина мислеа само на 
нивните национални проблеми, но најави дека работите се движат со по инаква ди
намика.

Планот за справување со последиците од кризата, подготвен од тимот на ван  
дер Лејен и неодамна претставен на шефовите на државите и владите на земјите 
членки, е насловен како „Заеднички европски одговор“ и содржи пакет мерки за 
јак нење на здравствениот сектор и намалување на ефектите од социоекономскиот 
удар предизвикан од пандемијата. Најважниот дел од тој план претставува фи нан
сиската програма од 750 милијарди евра за совладување на кризата предизвикана 
од корона вирусот, од кои 500 милијарди се предвидени како грантови, додека 250 
милијарди се во форма на кредити. Дополнителни средства се предвидени и во тнр. 
Зајакнат долгорочен буџет на Унијата за периодот 2021 – 2027 година во висина од 
1.100 милијарди евра.

Пред Германија, која од 1ви јули 2020 година е претседавач со Унијата, стои го
лема обврска, но и одговорност за менаџирање на мерките за надминување на кри
зата и јакнење на механизмите кои ќе овоможат таа во иднина да биде поотпорна 
на ваквите и слични предизвици. За Германија пандемијата од коронавирусот е ис  
товремено комплексен предизвик, но и голема шанса за посилна интеграција на 
Европа. Првата, можеби и најтешка, задача за германското претседателство ќе би  
де усвојувањето на финансиската програма за помош, околу која (барем според 
првичните реакции на европските челници) има длабоки разлики. Успешното пре
говарање и договарање на сите детали врзани за програмата ќе овозможи (најрано) 
од 1ви јануари 2021 година да почне да тече користењето на овие средства.

Иако со одредено задоцнување (кое донекаде е разбирливо и очекувано ако се 
имаат слабостите кои се пројавија во првите месеци од справувањето со кризата) 
Европската комисија на почетокот на април оваа година најави дека Унијата из
двоила во форма на итна помош 38 милиони евра за земјите од Западен Балкан за 
покривање на дел од трошоците наменети за набавка на неопходните медицински 
помагала и опрема како што се вентилатори, лабораториски тестови, маски, очила, 
наметки и заштитни одела. Но, вистинскиот пакет мерки беше претставен на (ви
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део) конференцијата ЕУ–Западен Балкан што се одржа на 6ти мај 2020 година под  
претседателство на Хрватска. Во рамките на овој пакет за справување со коронакри
зата и нејзините  последици во земјите од Западен Балкан Европската унија, заедно 
со Европската инвестициска банка мобилизираше помош во вкупна вредност од 
3,3 милијарди евра. Во тој пакет се вклучени 750 милиони евра макрофинансиска 
помош, 850 милиони евра се грантови за економско и социјално опоравување, 
додека 1,7 милијарди се помош од Европската инвестициска банка. Што се однесува 
пак до Економскиот и инвестициски план на ЕУ за Западниот Балкан, кој треба да 
биде претставен наесен, Европската комисија најави дека во предлогбуџетот на 
ЕУ за периодот 20212027 година предложила вкупна сума од 14,5 милијарди евра за 
Претпристапниот инструмент 3, од кои најголем дел ќе бидат наменети за Албанија, 
Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија и Северна Македонија.

Изминативе месеци Северна Македонија од Унијата има добиено, испро гра мирано 
и во голема мерка реализирано ургентна помош од 4 милиони евра за набавка на 
медицинска опрема, 50 милиони од добиената тнр. Награда за успешност во ре а
ли зациијата на ИПА 2 (пренасочени во поддршка на микро, мали и средни прет
пријатија, за вработување, за здравство и за усогласување со акито), вкупно 12 (9 +  
3) милиони евра за образованието и 160 милиони евра за макрофинансиска под
дршка.

Но, можеби уште поважно од наведените износи е сознанието дека Унијата нап
рави сериозен исчекор, и во сите свои актуелни и идни планови, функционално ги 
вклучи и земјите од Западен Балкан. На тој начин, од регион кој е сосед со ас пи
рации за интегрирање, направено е сериозно поместување кон рамноправен трет
ман и посеопфатно инкорпорирање во комплексното функционирање на Уни јата, 
при што последниот чекор ќе биде полноправно членство.

х     х      х

Имајќи ги предвид димензиите на кризата предизвикана од корона вирусот, 
сосема разбирливо и очекувано е што ниту меѓународните односи и пред сè кон
стелацијата во односите помеѓу клучните меѓународни фактори (сместени во че 
тириаголникот САД – Кина – Руската Федерација – Европска Унија) не останаа не
допрени. Дел од американските аналитичари говорат за тектонски промени, додека 
пак професорот Даниел Дрезднер од Тафт Универзитетот во САД ги споредува 
ефек тите со „двомесечно цунами во меѓународните односи кое предизвика крај на 
хегемонијата на САД ... крај на глобализацијата ... старт на нова студена војна во која 
улогата на некогашниот СССР ја превзема Кина...“. Според други, како на пример 
соработниците на Советот за надворешни работи од Њујорк, Роберт Блеквил и То
мас Рајт, сведоците сме на „крај на светскиот поредок создаден по Втората свет
ска војна ... и втор голем тест за лидерската улога на САД по студената војна со 
СССР“. Напоредно со тоа, не е мал бројот и на оние кои тврдат дека сме дојдени до 
точката кога се создава нов светски поредок и кога силите на непречениот процес 
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на глобализација ќе им отстапат место на заштитничкиот национализам, односно 
кога националните држави ќе го зајакнат нивниот статус како најлегитимна по ли
тичка заедница.

Сепак, не намалувајќи ги ефектите од пандемијата на КОВИД–19 врз глобал ните 
меѓународни односи, би било погрешно да се тврди дека актуелните сос тојби во 
односите и соработката помеѓу четирите спомнати клучни актери се ре зул тат ис
клучиво на пандемијата. Имено, станува збор за подолготрајни процеси чии ма
ни фестации особено се засилени за време на четиригодишното владеење на ак ту
ел ната американска администрација. Дали создадените пукнатини ќе продолжат 
да се шират или пак САД ќе се обидат со поинаков приод да ја одржат во деч ка
та улога во меѓународните односи, во многу ќе зависи од исходот на прет стој ни те 
претседателски избори во САД. Победата на Трамп веројатно би значела продол
жување на „импулсивната и непредвидлива“ политика на САД, на политиката на 
изо  лационизам, протекционизам, недоверба во мултилатерализамот, користење на 
економската/финансиската моќ за наметнување решенија, јакнење на воената сила 
и тн. Од друга страна американските тинктенкови блиски на демократската опција 
сугерираат: создавање компетентно владеење во земјата кое ќе овозможи јакнење на 
меѓународното лидерство; 

• ревитализација на северноамериканската соработка; 
• темелна реформа на начинот на делување со своите договорни
       сојузници и партнери; 
• зголемени амбиции со Европа; 
• зајакнати односи со Индија; 
• инвестирање во меѓународните институции; 
• условено ангажирање со Русија; 
• намалена инволвираност на Блискиот Исток; 
• запирање на влошувањето на балансот на силите со Кина;  
• натпреварување со Кина, 

но и издвојување од тој натпревар на транснационалните предизвици како што се  
климатските промени и пандемиите и меѓународниот тероризам, а соработка со  
други земји и обновата на националните економии да биде во согласност со одр жу
вањето отворена и взаемно корисна глобална економија.

За нас од посебен интерес и важност е како во идниот период ќе фун к ци о нираат 
односите на Европската унија со Соединетите Американски Држави. Факт е дека 
повеќе од седум децении партнерството помеѓу САД и Европа беше свовевиден сто
жер на глобалниот политички и безбедносен поредок. Иако пра шањата што ме
ѓусебно ги поврзуваат и натаму имаат далеку посилна тежина од оние што ги раз
д војуваат, слободно можеме да констатираме дека евроатлантските односи де нес 
го бележат најниското ниво од Втората светска војна до денес. Сериозни европски 
дипломатски кругови коментираат дека довербата на Европа во САД е трајно на
рушена. Аргументите за таквото тврдење тие го наоѓаат во отворената заложба на  
актуелната американска администрација за тнр. „тврд Брегзит“, нескриеното по ли  



Дипломатски летопис

13

тичко кокетирање со и поддршка на евроскептичните влади во рамките на Унија
та, отворениот антагонизам кон мултилатерализмот, сериозните критики на смет
ката на НАТО, грубите напади врз Германија и особено на нејзиниот актуелен др
жавен врв, намалувањето на армискиот состав во Германија и сл. Добрата окол
ност за нас е тоа што во групата прашања околу кои до сега имаше поклопување на 
интересите и стојалиштата се наоѓаше и Западниот Балкан, но отсуството на поб
лиска соработка и координација околу решавањето на косовското прашање, што 
особено се манифестира во последно време, може да биде индикатор за можни 
ид ни дисонатни потези и во нашиот регион.

х    х    х

Негативните ефекти од пандемијата особено се видливи кога станува збор за 
активностите на националните дипломатии, вклучувајќи ја и македонската. Нај
на пред, тоа се однесува на редефинирањето на приоритетите во нивните секој
дневни активности кои во релативно кус рок се рефокусираа од традиционалните 
политички, економски и безбедносни теми кон оние поургентните поврзани со 
убла жување на девастирачките ефекти од пандемијата, кон пружање адекватна 
заштита на сопствените граѓани во странство и кон нивно организирано враќање во 
земјата во услови на затворени граници и зголемени ризици од зараза со КОВИД19.

Воведените ригорозни здравствени режими многу ги ограничија и мож ностите 
за директна комуникација на дипломатите, како на билатерален план, така и во 
рамките на глобалните и регионалните меѓународни организации, форуми и ини
цијативи. Како средство за делумно надминување на пречките сè уште се користат 
дигиталните платформи, интернет апликациите за двострана и повеќестрана ко
муникација, телефонските апликации и слично. На тој начин се организирани број
ни билатерални контакти, како и состаноци во рамките на Обединетите нации, Ев  
ропската унија, Организацијата за безбедност и соработка во Европа, Советот на  
Европа и на други меѓународни организации, како и на одделни регионални ини
цијативи (ЦЕИ, Јадранскојонската иницијатива и сл.). Сепак, ограничувањата се 
се риозни и многу ги лимитираат секојдневните активности на дипломатите на би
латерален и на мултилатерален план.

(Статијата е примена во јуни 2020 година. Авторот е поранешен пот секретар 
во МНР, вонреден и ополномоштен амбасадор во Австрија и во меѓународните орга
ни зации со седиште во Виена, нерезидентен амбасадор во Чешка, Словачка, Ун гарија, 
Јапонија и Лихтенштајн; надворешен колумнист на „Дневник“ и „Утрински весник“, 
член на Управниот одбор на Хабитат Македонија и потпретседател на Дип ло мат
скиот клуб)
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... Од декември се испорачани вкупно 26 милиони дози. Повеќе од 17 милиони 
луѓе се вакцинирани. И ние ќе работиме уште поактивно, како никогаш досега, да 
ја постигнеме целта до крајот на летото да биде вакцинирана 70% од повозрасната 
популација. Факт е оти во борбата со вирусот до денес уште не сме го постигнале 
тоа што го сакаме. Ние задоцнивме со реакцијата. Бевме преголеми оптимисти во 
однос на масовното призводство вакцини. Дополнително бевме многу уверени дека 
нарачката ќе биде испорачана точно навреме. Ние мора да се запрашаме зошто е 
така и какви поуки можеме да извлечеме од тоа.

Точно беше и точно е дека ние Европејките и Европејците заедно ги нара чавме 
вакцините и солидарно ги поделивме. Но не би сакала ни да замислам што би зна
че ло кога неколку големи држави членки би си обезбедиле вакцини и останатите 
би останале со празни раце.

Јас сум длабоко уверена дека еднаква солидарност мора да биде покажана 
кон нашите партнери во соседството и низ светот. Се работи за запирање на ши
рењето на вирусот за да се намали веројатноста од мутации. Пристапот до вакцини 
за сиромашните и среднобогатите држави е исто така во наш сопствен интерес, 
колку што е и солидарноста. И затоа го воспоставивме механизмот COVAX. Преку 
него богатите држави можат да го финансираат достапот до вакцини за овие др
жави. ... Овој механизам почнува со диструбуција на вакцините веќе овој месец. 
Сигурна сум дека Парламентот ќе се согласи оти е потребно да се направи многу 
повеќе, затоа што нашата одговорност се протега далеку зад европските граници...

... И нема да правиме компромиси кога се работи за внесување биолошки активна 
супстанца во здраво човечко тело. Затоа го поддржуваме процесот на кон трола што 
го врши нашата Европска агенција за лекови ЕМА. Да, точно е дека одобрувањето 
на вакцините одзема дополнителни три до четири седмици. Ова дополнително вре
ме е всушност клучна инвестиција во довербата и во безбедноста.

Изводи од излагањето на претседателката 
на Европската комисија 

Урсула фон дер Лејен во Европскиот парламент 
(10 февруари 2021 година)

Ние мора да се грижиме едни за други, ние мора сите заедно да 
се избавиме од ова. Бидејќи ако постои нешто што е позаразно 
од овој вирус, тоа се љубовта и сочув ството. И соочени со 
неволјата луѓето од Европа покажуваат колку може да бидат 
силни.
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Уште една поука извлекуваме кога се работи за масовно производство на вак ци
ни. Всушност, сите бевме концентрирани на развојот на вакцините. Но на глобален 
план ние ги потценивме тешкотиите за да бидат произведени огромни количини. Во 
нормални околности се потребни пет до десет години за развој на нова вакцина. Ние го 
постигнавме тоа за десет месеци. Тоа е голем успех на науката. Треба да бидеме горди! 
Но во некоја рака науката предничеше пред индустријата. Производството на нова 
вакцина е многу комплексен процес. Не е едноставно да се воспостави производен про  
цес од денес до утре. Уште нешто, вакцините содржат околу 400 компоненти, а во про
изводство на овие компоненти учествуваат стотици претпријатија.

... Европа инвестираше претходно милијарди евра во производни капа ци тети. 
Побаравме од државите членки да ги подготват своите планови за вакцинација. Се
га нам ни е потребна предвидливост. Затоа и го воспоставуваме механизмот за 
прег лед и дозволи за извоз. Да бидеме јасни: немаме намера да ги ограничуваме 
компаниите кои ги почитуваат своите договори со Европската унија. Исто така пос  
тои автоматска дозвола за извоз во државите од Европската стопанска зона, во др  
жавите од Западен Балкан и другите држави од соседството, за хуманитарни пот
реби и за 92 посиромашни држави опфатени со COVAX. На овој начин Европа е се
когаш подготвена да помогне. Но ние инсистираме на чесна поделба на товарот ...

Битката против вирусот е маратон, а не спринт. За неа се потребни пред вид
ливост, истрајност и издржливост. Речиси секој ден слушаме за различни ва ри  
 јанти и за нивната преносливост. Сè уште не располагаме со целосна слика за 
ефи  касноста на третманите и за вакцините против нови соеви. Знаеме дека ќе се 
појавуваат нови варијанти. Знаеме дека е потребно да ги предвидиме и да се под
готвиме без одлагање.

Заеднички ги вложуваме сите наши усилби во борбата против вирусот. Во 
семејството, низ градовите и селата, во државите членки и низ цела Европа. Не 
смееме да спориме околу ова. Со овој предизвик ќе се справиме само доколу сме 
сите заедно. Нашиот заеднички непријател е вирусот. Да живее Европа. Благодарам.
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Со појавата на вирусот Ковид19 кој ја зафати це  
лата планета, човештвото повторно се втурна во „дири
гиран“ хаос, во кој испливаа историските национални 
и лукративни егоизми, но и слабостите на високо про
кламираниот меѓународен поредок. Како во секоја ме ѓу
народна криза, а во пандемијавa, која par excellence се 
како е меѓународна криза, паралелно дојде и до видна 
поларизација на „идеолошките“ кампови на планетава  
Западот и Истокот. Стана јасно дека во брзината за над 
минување на пандемијата, изнаоѓањето на вакцината и 
освојување на пазарот на вакцини, се искористуваа и  
ме ѓународните организации за пласман на својата вис 

тина за пандемијата, за квалитетот на своите вакцини, па дури беа видливи и  пер
манентни поткопувања на довербата во ефикасноста на вакцините произведени во 
самите „идеолошки“ кампови.

На глобален план, заради надминување на пандемијата објективно дојде до екс  
 пресно затворање на границите, а со тоа и на националните економии. Драс тич но  
се намали меѓународната размена, протокот на продуктивни инвестиции и, пара
лелно, економски неоправдано се печатеа огромни парични средства  политички 
мотивирани од потребата за надминување на пандемијата. Особено беше дози ра  
на размената на научни анализи и сознанија за справување со пандемијата. Ин
формациите за оваа тема беа достапни само за oние кои им одговараа на наци о 
 налните центри. Заради трагичните последици1, неминовно врз субјекти вис тич ки  
оцени беа донесувани брзи и не секогаш рационални политички одлуки за над ми 
нување на дневните проблеми во секоја земја одделно. Така создадената состојба 
погодуваше и за енормен пораст на профити во одредени области (фармацев тската, 
прехранбената индустрија, доставата на готова храна, online трговијата на се как 
ва стока...). Злобниците ќе речат дека дури и неконтролираниот капител по лес  но  
се мултиплицираше на домашниот пазар, каде неполитичките елити замижуваа пред  
корупцијата, а во наводна одбрана на работните места (читај „лебот“) на насе ле
нието (читај гласачите). 

Сметајќи се себе си дека се „татковци на нациите“, политичарите на власт и во 
опозиција и покрај тоа што беа концентрирани на помин на оваа пандемија, пос
тојано и доминантно беа опседнати и со внатреполитичките проблеми, следејќи го 
1 Од почетокот на 2020 до 1 јуни 2021 година евидентирани се 3,5 милиони починати од Ковид 19.

ВАКЦИНИТЕ, ГЕОПОЛИТИКАТА, 
БИЗНИСОТ

Виктор ГАБЕР
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на секој чекор нивниот политички противник, аспирант за  фотеља во извршната 
власт која ги распределува народните пари. И за едните и за другите пандемијата 
претставуваше нова шанса за промоција на нивната „грижа за потребите на гра  
ѓаните..., за заштита на нивните семејства...“, односно „неодговорност во справу
вањето со пандемијата..., сеење смрт меѓу граѓаните“. Во недостиг на друга ат
рактивна понуда емоционалниот политички маркетинг стапи на сцена.

Некои аналитичари на тековните процеси на глобален план оваа состојба на 
општа несигурност и пречувствителност на светското население заради пан де
мијата ја толкуваат како резултат на корупцијата на националните институции и 
некомпетентноста на меѓународните форуми2. Според нив, за таа состојба при
донеле енормното „вложување“ на државите во заштита на банкарските системи 
со наводна интенција за одржување на виталноста на националните економии. 
Меѓутоа се покажа дека овие економии за време на панпланетарната здравствена 
криза се затворија, дека развојните трендови доживеаја не само стагнација, туку и 
драстични ретроградни тенденции. 

Наедно и односите меѓу државите беа доведени во состојба на замрзување на  
status quoто, па не беа присутни позначајни активности за унапредување на ме  
ѓу народните односи. Не беа забележени дури ни негативни трендови за ради ка ли  
зирање на меѓународните односи со инсистирање на сопствените “развојни“ пот 
реби – доминираа само соопштенија и изјави... Општата стагнација во сенка ги фр  
ли најголемите довчерашни промотори на митот за соработката и развојот на меѓу  
народен план, но и Обединетите нации и редицата регионални организации. Ка  
ко да отсуствуваа дури и задкулисните притисоци на најзначајните „играчи“ на 
светската политичка сцена на пример, за спречување на етничкото чистење во На  
горно Карабах или во Мијанмар, навремено да биде запрен мајскиот „ракетен ма  
сакр“ во Палестина, непречено да продолжи проширувањето на Европската уни ја...

Иако најетаблираните меѓународни фактори здравствената криза ја оцену ваа 
како најзначајна криза и опасност за целото човештво, се покажа дека за неа и 
за нејзиното надминување тие фактори немаат единствен став. Т.н. меѓународна 
заедница, макотрпно создавана како рамка, но и суштина за еден хуман, емпатичен 
и беневолентен наднационален ентитет кој обезбедува развој и сигурност на на
селението на планетата, ја изгуби својата аура. На светски план се отворија ста
ри те „национални“ рани, по принципот „прво мене треба да ми е добро, да сум 
без  беден...“.

Дипломатијата, тој „софистиран чирак“ на политиката, во двеве последни пан  
демиски години објективно го изгуби компасот. Комуникациите меѓу дипло ма  
тите се сведоа на пораки по мобилните телефони, исчезнаа размената на ин фор
мации при контактите „во четири очи“, па и суптилниот начин за пласман на ин  
формации од интерес за нивните матични држави. Дипломатите престанаа ефи
касно да придонесуваат за создавање предуслови за градење национални стра те
2 Види го интервјуто на  поранешниот министер за финансии на Грција Јанис Варуфакис со новинарката 
на ТВ Телма Сања Васиќ емитувано на 29.05.2021 (објавено и на сајтот на оваа телевизија).
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гии и за преземање тактички чекори за реализација на надворешнополитичките 
ин тереси за државите. 

Од друга страна, во населението масовно се прошири и сомнението дека науката 
(во случајов медицинската) не е совршена, и дека меѓународните форуми не можат 
да се наметнат и да ги совладаат партикуларните интереси на членките дури и при 
една планетарна криза. Како „ветер во магла“ прозвучеа повиците за “координиран 
европски пристап, кој нема да ги збунува граѓаните и кој нема да поттикнува не
доверба во вакцините“ на еврокомесарката за здравство Стела Ки рикидис3. Дури 
ни огромните средства и економска моќ на членките на нејзината организација не 
беа способни да ги заштитат граѓаните на Бергамо од пандемијата која го „покоси“ 
населението во овој италијански град. За справување со вакви кризи недостасуваа 
превентивен и организиран систем, брзо делување, средства и обучени човечки 
ресурси.

Токму овие системски слабости на една од најразвиените интеграции на де
неш  ницата станаа уште повидливи и при напорите за производство на вакци ни 
те, динамиката на нивната дистрибуција, планирањето на имунизација..., па до  
пол нително се изгубија човечки животи. Иако навремено беа обезбедени пот
ребните пари за набавка и беа постигнати договори за распределба на вакцините, се 
покажа дека токму тука потфрлило планирањето, заради задкулисните лукративни 
интереси на одделни земји и нивните фирми за пласман на сопствената „стока“, која 
се продаваше во ударниот период за сигурните пари од националните буџети. А ако 
во нив немаа резерви, за тие држави тука беа понудените заеми од меѓународните 
и националните банки на развиениот свет.

Просторот за легална и нелегална конкуренција во производство и за дис три
буција, а со тоа и за дивеење на цените на вакцините  беше создаден. Најавената 
француска вакцина не го виде „белиот ден“, британската беше доведена под сом
нение за квалитетот, се обелодени дека германската фармацевтска компанија ис  
платувала парични суми за автори на судии кои изнаоѓале слабостите на конку
рен тските вакцини...  И меѓународната рашомонијада околу вакцините да биде по
уверлива, меѓународните здравствени и фармацевтски организации кои издаваа 
мислања и дозволи (на земјите членки) за примена на вакцините, испраќаа комисии 
во „источните“ земји за проверка на квалитетот на нивните вакцини. И додека на
одите на овие „меѓународни“ комисии споро стануваа извештаи, вакцинацијата 
со „проверените“ вакцини непречено течеше во земјите на Западот. Таму не про
дираа „источните“ вакцини, со кои беа вакцинирани милиони луѓе, не само во Ру
сија и Кина, туку и во Уругвај и Аргентина, на пример. Па ќе си го поставиме и пра  
 шањето дали Москва и Пекинг, и со оваа „војна за вакцини“, иако меѓусебно се 
борат за совладување на просторот во „третиот свет“, не се обидуваат да се рефак 
торизираат на светската сцена? Особено Кина, која со појавата на вирусот на неј
зината територија претрпе силен удар врз својот меѓународен рејтинг.
3 Преземено од освртот на Јадранка Костова „Профитот и идеологијата поважни од цената на здрав
јето“, објавен во скопскиот неделник „Фокус“ од 27.05.2021, стр. 4.
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Сосема друга е приказната за цените на вакцините, од инсистирањето за тај
ни клаузули за нивната висина во првите моменти кога масовно се нарачуваа, до  
нивното објавување како намера за освојување на пазарот независно од нив ниот  
квалитет. И денес не е сосема јасно со кои вакцини Израел прв го постигна нај ви  
сокиот степен на имунизација од Ковид19 на своето население, но не и на палес
тин ските територии кои се спорни за Ерусалим.

Оваа пандемија, настаната во време на развиени меѓународни комуникации, ди
гитална револуција, сајбер безбедност и глобална меѓузависност на производните и 
пазарните можности, ја покажа и „грдата слика“ на нашата цивилизација. Загубата 
на голем број човечки животи, денес видливи во Бразил и Индија и девастирањето 
на економиите во најнеразвиените земји, уште еднаш го потврдија фактот дека раз
ликите во развојот, јазот меѓу северот и југот, персонифицирани како развиени и 
неразвиени земји на планетава, опстојува во време на кризи и се зголемува. 

Во годините пред нас ќе следуваат резултати од стучните анализи за пос ле ди  
ците од пандемијата врз развојните трендови во економијата, образо ва нието, врз  
менталното здравје, наталитетот... За да не заборавиме на елементарната ху ма ност,  
геополитиката треба да „се освести“ и да се трансформира во геосо ли дарност, гео 
образование, геохуманост, геомотив за достојна човечка живеачка и сè општ развој.
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Големиот француски геополитичар Бертран Бади 
(1995: 9) смета дека „териториите како никогаш до 
сега не биле предмет на страсти и желби на ам би  
циозните лидери“. Долго време во историјата и наука 
та, интересот за границите бил симболичен за сметка 
на феноменот на териториите. Денес, границата прет 
ста вува кристализација на односот на силите во еден 
прос тор. Ова е суштината на реалистичката теорија. 
Затоа во современиот глобален свет, во мирнодопски 
услови се верува во митот на границата, како обрач на 
homelandот, од причини што би било премногу скапо 
и за дипломатите и за генералите да се оспорува или 
да се наметува менувањето на границите. 

Сите војни и сите мировни договори по повод на  
рушувањето на поредокот на меѓународните односи произлегуваат од мегало ман 
ските соништа на политичарите, теоретичарите или генералите. Нивниот вечен 
фо кус бил уредувањето и преуредувањето на мапите, териториите и кршливите 
граници во поблиското или подалечното соседство. Оваа констатација не е исклу
чиво па тологија на Наполеон, Клаузевиц, Хаусхофер или Хитлер, туку и на помалите 
лидери ширум светот кои водеа војни за територија. И на Балканот, инспираторите  
на меѓутеничките војни по имплозијата на југословенската Федерација водеа војни 
и се договараа за освојување и поделби на териториите. Народите кои четириесет и 
пет години живееја сложно во „заедницата на Јужните Словени“, во деведесеттите 
години беа протерувани, раселувани, казнувани, убивани  заради нивниот етнички 
корен сврзан за територијата на живеењето. Кога ќе се доживеат сите балкански 
турбуленции на таков брутален начин  разбирлива е реакцијата против каков било 
проект за промената на границите или териториите.

Во класичните пристапи на политичките науки кон географските граници, 
тие се поимаат како граници на државите, а еден од најзначајните епитети на др  
жавата е пред сè територијата. Територијата означува централен елемент кој де 
терминира еден утврден и јасно разграничен простор, кој се нарекува општество или 
државанација. Суверената државa се идентификува со таквото општество независно 
дали е тоа мултиетничко и федерализирано и ја прифаќа диверзификацијата на  
народите кои го сочинуваат. Сепак извесен број географи, политиколози и прав
ници (Moravesik, Loriaux 2009) ја ставаат под знак прашање идеологијата на при

НЕПОТРЕБНАТА ГЕОПОЛИТИЧКА ЕКСКУРЗИЈА 
НА ЈАНЕЗ ЈАНША НА БАЛКАНОТ

Проф. д-р Нано РУЖИННа и околу Балканот
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родните граници на политичките ентитети, но не го оспоруваат суверенитетот на 
извршната власт врз таа територија и врз народи кои живеат таму (Didier Bigo 2021). 
Во поновата историја против митот на границите, ниту еден демократски режим 
не настојувал да врши контрола врз границите на друг демократски режим, ниту 
се заземал за нивни промени. Затоа делуваше неочекувано и изненадувачки за по
литичкиот естаблишмент на Западен Балкан nonpaperот кој му се припишува на 
Јанез Јанша.

Содржината на „тајниот документ“ за промена на границите
Во современата меѓународна правнополитичка хиерархија, територијалниот по

редок во последните седумдесет години завладеа во светот. На нормативен план, 
духот на таквиот универзализам беше зачуван, особено кога е во прашање Европа. 
Дури и процесот на распаѓањето на југословенската Федерација се ефектуира во 
сог ласност со меѓурепубличките, односно покраинските граници. Сите насилни 
(Ми лошевиќТуѓман) или мирнодопски проекти (Ефремов) за промена или размена 
на териториите на Балканот наидоа на негативни реакции, како на локалните по
литички елити, така и на меѓународната заедница. Едноставно „територијалниот 
идентитет“ го зацементира „бесмртното вкоренување“ на народот во дадениот прос 
  тор и ги делегитимира сите барања за промени на границите (Bertrand Badie, 1995; 
115). Таквиот „конзервативен“ дух профункционира по големите трубулентни нас
тани од деведесеттите години и во регионот на Западен Балкан. Со мали ис клучоци 
и закани од нерелевантни политички субјекти, во регионот престана да се зборува 
за промени на границите. 

Според тоа логично е што „тајниот документ“ кој наводно го напишала еки  па  
та на премиерот на Словенија  Јанез Јанша во функција на „Приоритетите на сло
венечкото председавање со ЕУ“ и бил предаден на претседателот на Европскиот 
со вет Шарл Мишел, го потресе целиот постјугословенски простор. Веста ја објави 
меѓународниот newsportal „Еурактив“ со седиште во Брисел, кој објавува текстови 
на дванаесет европски јазици. 

Во текстот под наслов „Дали Словенија сака мирно разидување на Босна и Хер  
цеговина“, наводно премиерот Јанез Јанша поддржан од председателот Борут Па
хор, се залагал за промена на границите на Србија и Косово, според планот Ву чиќ
Тачи предложен за време на претседателот на САД Доналд Трамп, на кој се спро
тистави Германија. Според босанскохерцеговскиот портал Политички.ба, „тај ниот  
документ“ одел чекор напред и предлагал отцепување на територијата на Репуб  
ли ка Српска и припојување кон Србија, отцепување на делови на Црна Гора и Ма   
кедонија и Косово и нивно припојување кон Албанија, како и приклучување на за  
падна Херцеговина кон Хрватска. Иако дел од овие информации не се по т вр дени, 
една копија на „нон пејперот“ се појави и во домашните медиуми, што покажува 
дека постои. Босанскохерцеговските медиуми ја заокружија приказната дека на
водно за врема на последната посета на претседателот Пахор на БиХ тој го поставил 
прашањето до тројното претседателство на БиХ Додик, Џаферовиќ и Комшиќ околу 
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потребата на „довршување на распаѓањето на Југославија со мирно разидување на 
БиХ“. Единствено Милорад Додик бил согласен со таквиот предлог.

Без да се навлегува во целата содржина на овој „таен документ“, потребно е  
да се истакне дека државите од „добриот Балкан“, а тоа се членките на ЕУ, нас
то јуваат да водат висока политика и да ги решаваат проблемите на „лошиот заос
танат Балкан“, читај Западниот Балкан. Не би требало да се сомневаме во добрите 
намери на словенечката дипломатија кон Балканот и кон нашата држава, но овој  
пат неподелена `пред првото председателство на Словенија со ЕУ од 2008, на пра
шањето „дали Словенија има капацитет да се фати во костец со големите кризи“, 
Јанша одговорил: „Ние самите не сме во состојба, но во координација со други 
зем ји зошто да не?“ Како голем поклоник на Доналд Трамп и под менторство на 
Орбан, наводно за својата идеја обезбедил поддршка од Унгарија, Хрватска и Пол
ска, а извесен интерес покажале Австрија и Франција. Изговорот на Јанша е дека 
Словенија барала решение за развој на регионот и за европските перспективи на 
државите од Западен Балкан. 

Во меѓувреме словенечкиот портал „24ур“ потврди дека спорниот документ 
постои, но не бил испратен преку вообичаените дипломатски канали, без да биде 
проследен до словенечките диломати во Брисел. Словенечкиот европратеник Тања 
Фајон остро го нападна проектот на Јанез Јанша истакнувајки дека е „неодговорно 
однесувањето на премиерот Јаншa кој настојува да го доврши планот Милошевиќ
Туѓман, што може да доведе до нова војна на Балканот“.

Територијата не е terra nulis
Принципот на територијализацијата е впишан во историјата на Европа која рит  

мички се конструирала преку правнополитичкото пронаоѓање на територијата. 
Овој поредок отпочнал со надминувањето на феудалното општество, преку Вест  
фал ските договори сè до Версајскиот мировен договор. Политичката коцепција 
за територијата не престана да се прецизира и да прераснува во еден од главните 
елементи за кодификација во современиот свет. Територијата представува ексклу
зивен столб на легитимната политичка власт, во која е гарантирана индивидуалната 
и колективната слобода. Балканските народи, и покрај бројните политички и ме
ѓуетнички недоразбирања, тргнаа на патот кон евроатланските интеграции. Ме ѓу
тоа, границите и териториите и натаму имаат примарно значење за Балканот. Тоа 
како да го занемариле авторите на  nonpaperот. Зарем е можно да се потценуваат 
значењата на границите и териториите, кои се толку значајни за стабилноста и по
редокот на Балканот?  

Изгледа  дека погледите на Јанша кон феноменот на територијата се многу наивни 
и апсурдни и повеќе имаа за цел да испратат порака до ЕУ и Балканот, отколку 
навистина да се зафатат со реализацијата на создавањето на новите државинации 
во регионот. И во овој случај вилсоновиот оптимизам на Јанша, кој е филуван со 
креи рање на мега државинации, се соочува со јакобинскиот реализам на Балканот 
и со колективната меморија за сличните обиди во минатото. Територијата не прет
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ставува обичен статистички податок, туку таа е изградена вредност исполнета со 
етникуми од различна верска и социјална припадност, историјат, идентитет. Неј
зината употреба како инструмент на политичката акција е со цел да се создаде 
извесен негативен или позитивен ефект, процес, настан, со  меѓународна тежина. 

Принципот на територијалноста станува политички инструмент и средство за 
доминација врз државниот простор. Тешко е да се разбере принципот на тери то   
ријалноста без да се допре историјата, која на територијата и дава живот. Не е до  
волно да се каже дека во Северна Македонија живее голема етничка заедница Ал
банци, која одржува силни врски со соседството, без да се спомене Охридскиот 
договор и големото учество на Албанците во политичкиот и општествениот живот. 

Секоја власт, секое општество, секоја култура која го храни одреден простор се 
спротиставува на реалистичките теории за насилното менување на границите и 
присвојувањето на териториите. Денес концептот на територијата е во криза. Ши  
рум Европа се шири популарноста на сепаратистичките движења кои бараат про 
мени на границите. Државите согласно меѓународното право официјално го по
читуваат територијалниот поредок и се претставуваат како единствено легитимни 
субјекти кои преку извршната власт ја трасираат контролата на суверенитетот врз 
територијата. Ова е класичната логика на територијалниот поредок.

Но и територијалниот поредок е жртва на модерното време, на зголемената мо
билизација на индивидуата, на прогресот на комуникациите, но и на афирмацијата 
на партикуларизмите, конфесионализмите и етницизмите. На тој начин зад овие 
дисонантни процеси се појавија две паралелни кризи на територијалниот поредок. 
Од една страна се афирмира приврзаност на државите кон територијалниот ред  кој  
проповеда недопирливост на границите, а од друга страна се стимулираат општес
твените динамики кои одат во спротивна насока. Територијата сè помалку и по
мал ку се прифаќа како поддршка на политичкиот идентитет на граѓанинот, а сè 
повеќе се толерира како инструмент на верскиот или етничкиот идентитет. Токму 
на овој простор може да се лоцира и идејата на Јанез Јанша околу признавањето 
на правото на народите на Западен Балкан на самоопределување. Косоварите би  
гласале за припојување кон Албанија, истото би се очекувало и од страна на маке
донските Албанци, додека Србите од Република Српска би гласале за припојување 
кон Србија. Меѓутоа реализацијата на правото на самоопределување ќе ја стави 
под знак на прашање стабилноста на регионот, ќе ги десакрализира териториите и 
ќе ги зоврие политичките елити и маси на секоја држава. Балканот сè уште е ран  
 лив за да ги избегне правилата на класичната политичката географија, во чии рам  
ки комплексноста и етницизмот би го победиле територијализмот. Затоа оваа гео
политичка екскурзија на Јанез Јанша е непотребна и штетна. Можеби еден ден би се 
реализирала во рамките на ЕУ како вид културна интеграција, но дотогаш и некои 
други фактори ќе имаат поинаква тежина и значење.
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Со стапувањето на должност како вонреден и ополномоштен амбасадор на Ре  
публика Словенија во Скопје во септември 2020 година, амбасадорот Милан Пре  
дан ја продолжува својата дипломатска „авантура“ во нему познат регион и во сос 
тојби кои се историски, политички и економски непосредно поврзани со неговата 
татковина. 

Му посакуваме добредојде!

Амбасадорот Предан на словенечката, па би рекле и на пошироката балканска 
и европска јавност им е познат по својата животна определба да се бави со креа
тив но пишување и како новинар и како дипломат. Од своите гимназиски денови 
во Марибор тој се определува за таа љубов кон пишаниот збор. Продолжува со сту  
дии на Факултетот за политички науки, социологија и новинарство на Уни вер зи  
тетот во Љубљана, каде што дипломира во 1978 година. За време на студиите тој веќе  
влегува во новинарските води во мариборскиот дневен весник „Вечер“, во кој по  
дипломирањето гради импресивна кариера од почетник новинар сè до десетго 
дишен главен и одговорен уредник и генерален директор меѓу 2006 и 2008 година.

НОВИОТ АМБАСАДОР 
НА ПРИЈАТЕЛСКА СЛОВЕНИЈА МИЛАН ПРЕДАН
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Меѓутоа, како полиглот и човек од перо, во меѓувреме 
Милан Предан ги збогатува библиотеките со преводи 
на книги од англиски и германски словенечки јазик, но 
подеднакво ги следи и актуелните изданија и медиуми 
на италијански и франциски јазик, збогатувајќи го сво
јот увид во меѓународните литературни, политички и 
социјални собитија. Неговата сопруга Дарка Звонар 
Предан е исто така новинар, автор на повеќе студии и 
книги.

Како виспрен проследувач на балканските и цен 
тралноевропските политички настани, амбасадорот  
Предан во Министерството за надворешни работи на  
Словенија е задолжен за анализирање и коор динација 
на регионалните иницијативи во Централна и Ју гоисточна Европа. Слове нечката 
влада ја истакнува неговата кандидатура и е избран на функцијата заменик ге не  
ралендиректор на Централноевропската ини цијатива во Трст, а подоцна и шеф  
на Канцеларијата на словенечкото прет седателство со Европската унија во Софи  
ја. Неговото искуство во континуирано следење на меѓународните односи на била
терален план, сè до неговото резидентно амбасадорување во Северна Македонија, 
се збогатува со функцијата заменик ам басадор во Белград, Република Србија од 
2010 до 2014, а потоа од 2015 до 2019 година и како генерален конзул на Словенија 
во Целовец/Клагенфурт во соседната Австрија. 

Во нашиот главен град Скопје, покрај секојдневната амбасадорска надлежност 
во интерес на својата татковина и за развој на словенечкомакедонските односи, 
амбасадорот Предан повторно ќе се најде во улога да ги претставува приоритетите 
на шестмесечното претседавање со Европската унија, во втората половина на 2021 
година. Со искуството од неговата прва мисија на овој план во Софија, кога Бугарија 
беше во процес на приклучување кон ЕУ, веруваме дека тој во значителна мерка ќе 
придонесе и во процесот за целосно интегрирање на нашата држава во Европската 
унија.

Дипломатски клуб – Скопје
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Случајноста сакаше, како дипломат, 
првото словенечко претседа телство со 
ЕУ во првата половина на 2008 година да  
го поминам во Софија, а второто, кое ќе  
започне на 1 јули годинава, ме чека во  
Скопје. Во Бугарија, ја предводев нашата  
привремена дипломатска мисија, која ја  
отворивме специјално за претседа тел
ството. Како претставник на земјата 
претседавач, се најдов во центарот на раз   

движени меѓународни настани. Нашето прво претседателство бе ше по  
различно од второто, бидејќи Договорот од Лисабон стапи на сила са  
мо година и пол подоцна (во декември 2009 година) и затоа земјата прет  
седавач тогаш играше многу поважна улога отколку денес, кога таа 
повеќе не ја претставува формално цела ЕУ. Многу од нејзините пора
нешни задачи беа преземени од Брисел, односно од локалните де легации 
на ЕУ.    

Ова, меѓу другото, беше времето на прогласување на независноста 
на Косово, што беше особено драматично за словенечката амбасада во  
Белград, бидејќи на денот на прогласувањето во српскиот главен град 
избувнаа немири и гневот на противниците на независноста на Косово 
се сврте и кон Словенија како претседавач на ЕУ и застапник на оваа 
одлука. Кога две години подоцна заминав да служам во Србија како за
меникамбасадор, секој ден на таа драматична ноќ на 17 февруари 2008 
година ме потсетуваше една оштетена уметничка слика во мојата 
канцеларија, жртва на тој упад на демонстрантите во амбасадата и 
на каменот фрлен преку некој од  прозорците.    

Се сеќавам на нашите редовни состаноци во Софија на ниво на ше
фови на мисиите на ЕУ, со кои претседавав шест месеци во улога на 
прет седател и на кои во голема мера избегнувавме да разговараме на 
таа тема и покрај нејзината актуелност, со оглед на тоа што пет 
член ки на ЕУ не ја признаа независноста на Косово и нивните резерви 
мораше да се почитуваат.  

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 
КАКО ДВОКРАТЕН ПРЕТСЕДАВАЧ СО ЕУ

Милан ПРЕДАН,
амбасадор на Република Словенија
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Општо земено, Западен Балкан беше во првите редови на нашето 
прво претседателство, што беше разбирливо, бидејќи ние бевме првата 
поранешна југословенска република што станавме членка на ЕУ и прва 
меѓу новите членки која веќе во четвртата година од членството ја 
имаше честа да претседава со 27те земји членки. Тоа значеше дека 
Словенија имаше голема можност да стори нешто за регионот и покрај 
фактот што во рамките на ЕУ не можеше да се постигне договор за 
признавање на независноста на Косово. Во дијалогот меѓу Белград и 
Приш тина до ден денес не е постигнато заемно одржливо решение.  
Вис  тинско време беше во текот на нашето претседателство да се 
склучат голем број договори за стабилизација и асоцијација со земјите 
од Западен Балкан. Ние од наша страна ја стимулиравме дебатата за 
визната либерализација за сите земји на Западен Балкан, што се случи 
една и пол година подоцна, и која по неколку години затишје го врати 
регионот на врвот на европската агенда.   

Нашето прво претседателство со ЕУ беше обележано и со рефе рен
думот на кој ирските гласачи го отфрлија Договорот од Лисабон, и со 
тоа, како што се покажа подоцна, го одложија неговото спроведување 
за најмалку една година. Гласачите во Франција и Холандија одбија да  
го усвојат европскиот Устав три години порано. Договорот од Лиса
бон претставуваше прифатлив компромис меѓу амбициите на брани
телите на Уставот и политичката реалност во земјитечленки. Не
успехот на ирскиот референдум беше сериозен предизвик со кој Словенија 
мораше да се соочи на крајот на своето претседателство. Се поставија 
дури и прашања за иднината на ЕУ. Во октомври 2009 година, Европа 
сепак веќе се лизгаше кон финансиска криза, што ја погоди со сета сила 
само неколку месеци по крајот на словенечкото претседателство и ги 
обелодени сите слабости на светскиот економски поредок. 

Во тоа е и симболичната разлика меѓу нашето прво и второ прет
седателство: тогаш го завршивме на работ на кризата по долг период 
на економска конјуктура. Овој пат го започнуваме во кризни пандемиски 
услови кои траат скоро година и половина, а какви што светот не ги 
доживеал по Втората светска војна.  

Според општата проценка, Словенија се покажа со првото претсе
дателство. Таа беше првата нова членка од групата од десет земји 
што се приклучија кон ЕУ во 2004 година во најголемиот бран на про
ши рување досега, наречен бигбенг, подготвени да го прифатат овој 
предизвик. Постоеја сомнежи дали ќе успее, во отсуство на искуство 
во работата на европските институции, со релативно мала дипло
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матија, што штотуку се градеше, дополнето со предизвикот на важ
ната улога на земјатапретседавач. Во споредба со подоцнежниот пе  
риод по усвојувањето на Лисабонскиот договор, тој шестмесечен пе
риод и денес се смета за словенечка успешна приказна. Уште нешто, 
можеме да додадеме, бидејќи ова несомнено важи и за влегувањето во 
Шенгензоната шест месеци порано, во декември 2007 година. 

За државата, која со независноста во 1991 година и распадот на 
Југославија изгуби две третини од своите поранешни традиционални 
пазари и успеа да изгради силна извозна економија во следната деценија 
и пол, што денес остварува над 80% од словенечкиот БДП,  а 80% од нив  
ги остварува на западните пазари, ова беше големо достигнување. Во 
деновите кога Словенија  на крајот на јуни ќе ја слави 30годишнината 
од самостојноста, вреди да се спомне овој успех уште еднаш. Во из
минатите три децении како за Словенците дома, така и за оние над  
вор, денешниот релативно добар животен стандард и прилично висо  
кото ниво на општото задоволство од животот се речиси очигледни, 
што е потврдено и со меѓународни истражувања. Во тој сплет на број  
ни околности најмала улога играше среќата, а најголема прет прием
ништвото и трудољубивоста на луѓето. За тоа кажува и фактот што 
денес словенечките граѓани имаат 20 милијарди евра штедни влогови 
во домашните банки и во тој поглед се на самиот врв во ЕУ.

Вистина е дека Словенија веќе беше најразвиениот дел од заедничката 
држава за време на поранешна СФРЈ и го започна својот самостоен пат 
врз многу подобра основа за разлика од другите поранешни републики. 
Меѓу другото, имаше голем број силни компании кои веќе беа добро ква
лификувани да се натпреваруваат на најсложените пазари, од „Горење“ до 
„Крка“, како и сериозно избалансиран регионален развој, што спречуваше 
луѓето да се преселат во најголемите градови и да го испразнат селото. 
Словенечката престолнина Љубљана сè уште има само околу 300.000 
жители, што не е голема бројка за двомилионската нација. Точно е де ка 
десетици илјади луѓе патуваат на работа во главниот град секој ден,  
но попладне и навечер тие се враќаат дома во помалите градови. Мо
бил носта е непропорционално поголема отколку пред три децении, но  
добрите транспортни врски овозможија земјата да не се развива ед
нострано и да не остава цели области на економската и социјалната 
периферија, што е голем проблем за повеќето балкански земји.

Има тука и таму некој Словенец кој сè уште жали за поранешниот 
социјалистички систем, кој му даваше чувство на сигурност и во исто 
време не бараше премногу од него. Словенија секако е меѓу оние кои добро 
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го искористија членството во ЕУ. Додуша, споредбите покажуваат де  
ка некои земји од Централна и Источна Европа, кои влегоа во ЕУ во 
2004 година заедно со Словенија, се развија уште побрзо во текот на 
из минатата деценија и половина. Сепак, разликата е во тоа што па
дот на Берлинскиот ѕид го дочекаа главно со лабава социјалистичка 
еко номија, која практично преку ноќ требаше да ја прилагодат на но
вите пазарни услови, а што можеа да го направат само со забрзана 
при ватизација и големи странски инвестиции. Тоа не се случи со Сло
венија. Напротив, во брановите на самостојност во Словенија, како во 
политиката, така и во јавноста, особено во првата половина на 90
тите години, имаше значителни резерви околу странците кои купуваа 
словенечки компании. Затоа, најголемите компании и банки останаа во 
домашна сопственост уште некое време, а почнаа да се отвораат кон 
странскиот капитал само кога стана очигледно дека без него тие повеќе 
нема да можат да се натпреваруваат со меѓународната конкуренција. 

Интересно е што, според сите меѓународни истражувања, Словенија 
е сè уште една од најегалитарните земји во Европа и веројатно во све
тот, бидејќи социјалните разлики во споредба со три децениската па
зарна економија се сè уште помали отколку во повеќето други земји. 
Не ма ниту екстремно богатство, ниту крајна сиромаштија, што е 
несомнено добро за социјалната хигиена. Дури и оние кои имаат многу, 
по правило, не го покажуваат тоа или се прилагодуваат на непишаната 
социјална норма дека фалењето со „Ферари“ и луксузните палати не е 
нешто што би ги натерало граѓаните да се восхитуваат, напротив, 
предизвикува завист (и го буди вниманието на даночните власти).

Факт е дека со првото претседателство со ЕУ, Словенија се здоби 
со меѓународно признание и со огромна самодоверба. Се покажа, меѓу 
другото, дека има и многу способни млади кадри на кои за прв пат им 
беше дадена можност да учествуваат во еден ваков голем и комплициран 
проект и кои завршија одлична работа. За жал, словенечката дип ло
матија, поради финансиската криза и острото штедење, што за почна 
неколку месеци по претседателството, многу од нив не успеа да ги 
задржи и тие најдоа други работи дома и во странство. Тие грешки не 
треба да се повторуваат во ова претседателство. 

Тогашното претседателство беше исто така драгоцено профе сио 
  нал но искуство и за мене, бидејќи докажа дека со личен контакт, пот
крепен со чаша добро вино, со малку духовитост и здрав разум, секој 
дипломат што претставува дури и толку мала земја, ги ползува своите 
аргументи како и дипломатските колеги од поголемите и поважните 
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земји. Дел од сеќавањето за периодот во Софија е и чувството, кое го  
споделија во тоа време многумина во дипломатскиот кор, дека во бу
гарската јавност во тоа време преовладуваше искрен проевропеизам. 
Ова доаѓаше до израз секој пат кога од Брисел доаѓаа критики за одре дени 
постапки на властите, и одново и одново се слушаа истите реак ции: добро 
е да се биде во ЕУ за да се внимава на постапките на нашите елити.

Словенија го заврши првото претседателство и покрај црните об
лаци кои веќе се надвиснаа над Европа поради финансиската криза, со 
добро чувство дека во првите шест месеци од 2008 година успеа да го 
приближи Западен Балкан на чекор до идното членство во ЕУ. За жал, 
очекувањата дека регионот ќе го забрза својот чекор во оваа насока 
се покажаа премногу оптимистички во текот на следната деценија. 
Вистина е дека Црна Гора започна преговори за пристапување во 2012  
година и Србија во 2014 година, а договорот од Брисел склучен во 2013 
година ги зголеми надежите дека Белград и Приштина ќе најдат ком
промис во дијалогот за нивниот иден соживот. Сепак, дури и по девет,  
односно седум години преговори, двете земји не се ни близу до некое ре   
шение. Српскокосовскиот дијалог, по осум години, сè уште се врти око  
лу истите теми и дилеми со кои се занимавав за време на мојата служ
ба во Белград. Истото важи и за БиХ, која повеќе од две децении, заедно 
со меѓународната заедница, неуспешно бара одговор за тоа како да 
функционира како ефикасна држава во сложените односи меѓу трите 
заедници во рамките на двата ентитета. Затоа на ЕУ ѝ требаше по
зитивната приказна за Северна Македонија и Албанија како доказ дека 
нејзиното проширување кон Западен Балкан не запрело.

Несомнено, и двете кризи што ја следеа финансиската, прво миг 
рациската криза во 2015 година, а потоа и сегашната епидемиолошка, 
придонесоа за фактот што ситуацијата пред нашето второ прет  
седателство е доста поразлична од пред 13 години и особено во перио 
дот кога Словенија пристапуваше кон ЕУ. Во тоа време, се разбира, 
не беше само тоа што по падот на Берлинскиот ѕид, Западна Европа 
чувствуваше одговорност пред оние што живееја зад „железната за
веса“ четири децении, туку на тогашните членки, за нов поттик за 
своите економии им беа потребни нивните пазари. Затоа, економските 
интереси преовладуваа над загриженоста за тоа дали „сиромашните“ 
ќе влезат во ЕУ и „богатите“ ќе ја платат сметката. Подоцнежниот 
развој на настаните недвосмислено го негираше тоа, бидејќи сите ана  
 лизи покажаа дека и „старата“ и „новата“ Европа имаа корист од „го  
лемата експлозија“. Проширувањето во 2004 година е секако нај голе ма
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та успешна приказна на ЕУ, и покрај сите тешкотии во изна оѓањето 
консензус во рамките на 27те, кои се појавија главно по миг рантската 
криза.

Затоа, пред ова претседателство, Словенија се соочува со предизвик 
постепено да го поврати претходното сознание од користа за прием 
на нови членки, кое беше изгубено во последната деценија не само по
ради горенаведените кризи, но и поради недостаток на ЕУвизија за соп
ствената иднина и силни личности што би можеле убедливо да ја бра 
нат пред критичката европска јавност. Ако пионерите на Европската 
унија, Моне, Шуман и Аденауер, не ја следеа нивната државна храброст 
и да сакаа да ја тестираат својата визија со Германците и Французите 
на народен референдум, тоа можеби никогаш немаше да се оствари, со 
оглед на сè уште неизлечените рани од Втора светска војна.

Конференцијата за иднината на Европа, која симболично започна на 
годинашниот Ден на Европа на 9 мај, ќе се одржи скоро целосно за време 
на нашето претседателство. Постојат многу теми за дискусија, од 
справување со климатските промени и тоа како ЕУ да се заштити и 
стане поотпорна на последиците од кризите во иднина (доаѓа до израз 
поимот стратешка автономија, т.е. максимална независност на Ев  
ропа во обезбедувањето стратешки производи како што покажаа во  
времето на најтешката пандемија дури и заштитните маски и вен
ти латорите), до тоа како да се зајакне довербата на граѓаните во ев  
ропските институции и да се зголеми нивната ефикасност при до не  
сувањето одлуки. Дебатата за ова не е нешто ново, ново е што пан
демијата радикално ја смени геополитичката состојба во светот и го 
„нападна“ сегашниот модел на дејствување на ЕУ заснован врз лични 
контакти и слободно движење на капитал луѓе и стоки.  Заминувањето 
на Обединетото Кралство од Унијата го покрена прашањето за пре рас
пределба на моќта меѓу одделните членки на ЕУ.  

Словенечкото претседателство, исто така, сака да ги вклучи гра
ѓаните на Западен Балкан во оваа дебата, признавајќи дека нивната 
ев ропска иднина е нераскинливо поврзана со иднината на ЕУ, на која 
и е потребен овој регион, доколку сака да остане најдоброто место за  
живот во светот и ако не сака некој друг да се шири во регионот на
место ЕУ.
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„Интензивирањето на мигрантскиот бран кон 
Европа во текот на 2015 и првите месеци од 2016 
година го актуелизира и прашањето за правниот 
статус на мигрантите, како клучна претпоставка на 
одговорот на засегнатите земји во смисла на заш  
тита на сопствените стратешки национални инте
реси, вклучувајќи ја и својата безбедност, нас проти 
нивото на помош и заштита кое требаше да се 
обезбеди согласно меѓународното право и ху ма ни  
тарните норми. Притоа, суштинскиот спор не бе 
ше дали Европа треба да ги контролира своите гра
ници, туку како да го направи тоа без да ја загуби 

самопочитта и почитта на другите. Или со други зборови, како да им се помогне на 
оние кои на овој свет најмногу страдаа, без притоа да настрада нашиот  светот кој 
помага.

Разликувањето на економските мигранти од барателите на азил и бегалците не 
секогаш е едноставен процес. Терминот „мигрант“ притоа се користи генерално за 
сите три групи, при што сите бегалци се мигранти, но не сите мигранти се бегалци. 
На добивањето бегалски статус по дефиниција му претходи барање за азил, но 
мно гу земји практикуваат неконзистентен пристап околу процесирањето вакви ба   
рања. Од своја страна ООН често ги сметаат мигрантите, кои бегаат од војна, за 
бегалци дури и пред тие формално да добијат азил (prima facie refugee status, од
носно статус “на прв поглед“). Тоа најчесто се случува при масовни миграции кога 
се раселуваат големи групи, а поединечното определување на статусот е практично 
неспроведливо. Истовремено, и хуманитарната заштита е форма на имиграционен 
статус. Таа се доделува на лица за кои се смета дека имаат потреба од заштита, но 
кои не ги исполнуваат критериумите за добивање бегалски статус. Во својот Закон 
за азил и привремена заштита, покрај признавањето на статусот на бегалец, за по
себни групи и ситуации Македонија препознава и супсидијарна (членови 5861 од 
Законот), како и привремена заштита (член 62 од Законот). Привремената заштита 
е посебно предвидена за случај на масовен прилив на лица кои непосредно доаѓаат 
од држава во која нивните животи, безбедност или слобода се загрозени со војна, 
граѓанска војна, окупација, внатрешен конфликт проследен со насилство или ма
совно кршење на човековите права. Притоа, Законот ја ограничува привремената 
заштита во Република Македонија на две години.

МЕЃУНАРОДНИТЕ ХУМАНИТАРНИ АСПЕКТИ 
НА МИГРАНТСКАТА КРИЗА

Проф. д-р Зоран КОСтОВ, 
национален директор на Хабитат Македонија
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Историски, транзитот на мигрантите низ Македонија беше сметан за илегална 
активност. Под притисок на големиот број неконтролирани преминувања на гра
ницата, во јуни 2015 година Македонија донесе регулатива според која на овие 
ли ца им се овозможува легален престој во земјата во времетраење од 72 часа, со 
статус на потенцијални баратели на азил. Последователно беа воспоставени т.н. 
транзитни центри во близината на Гевгелија и Табановце, каде што мигрантите 
се прифаќаа и потоа испраќаа за натамошен транзит. Тековно, лицата кои на овој  
на чин ја минуваа границата се третираа како странски државјани на кои им се из  
даваше потврда за искажана намера за поднесување Барање за признавање на пра 
во на азил. Ова право се користи исклучително ретко: од 477856 издадени потвр 
ди до 20 март 2016, само 115 лица поднеле барање за признавање на правото на 
азил во Македонија. Сите други требаше да ја напуштат земјата во предвидениот 
рок или да бидат присилно вратени во земјата на потекло, односно земјата од која 
мигрантот влегол во Македонија.

Од важност за националниот одговор на мигрантската криза беше структурата 
на мигрантскиот бран: од вкупно посочениот број мигранти кои транзитирале низ 
Македонија во посочениот период, дури 148051 или 31% припаѓале на категоријата 
деца кои го придружуваат носителот на потврдата или деца кои патуваат без родител. 
Овие категории во македонскиот Закон за азил и привремена заштита се третираат 
како ранливи лица со посебни потреби (член 23а), за кои е предвидена посебна по
мош. Независно од меѓународните и домашните правни обврски, хуманитарниот 
аспект на мигрантската криза и ги и вклучува општествената етика, проценката за 
долгорочните последици по земјата домаќин, како и расположливите ресурси за  
по мош. Општествената етика е тема за посебна дебата, додека долгорочните пос  
ледици се тема за натамошна опсервација. Од своја страна, расположливите ресур
си се функција на институционалниот капацитет за справување со кризата. 

Во случајот со мигрантската криза во Македонија, по прогласувањето кризна 
состојба во два региона во Македонија, институционалниот капацитет за справување 
со неа беше тест за внатрешната организација и координација меѓу Министерството 
за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за надворешни 
работи, Министерството за труд и социјална политика, Центарот за управување со 
кризи и локалните власти во Гевгелија и во Куманово. 

Дополнително, беше потребен и капацитет за координација со агенциите на ООН,  
пред се УНХЦР, како и со невладините организации присутни на теренот. Еден од 
идентификуваните предизвици беше надминувањето на фрустрациите кои произ  
легуваа од имањето овластувања, наспроти отсуството на капацитет и ресурси и 
од друга страна имањето капацитет и ресурси наспроти немањето ов лас тувања. 
Ова, во помалку или повеќе изразена форма, се чувствуваше во кон тинуитет (ме  
ѓу македонските институции и УНХЦР). Дополнително беше потребен и институ
цио нален капацитет за следење и користење на можностите за надворешна фи нан
сиска и техничка помош за справување со кризата. 
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Индикативен пример беше Механизмот за цивилна заштита на Европската уни
ја, дел од одделот на ЕУ за хуманитарна помош и цивилна заштита (ECHO), кон кој 
Македонија пристапи во февруари 2012 година, но механизмот не го активираше за 
конкретната криза, додека Механизмот го активираа сите други земји на Бал кан
ската рута (Грција, Србија, Хрватска и Словенија).

 

Белешка на Редакцијата:
Прилогов е извадок од книгата ОД МОЈ АГОЛ на Томислав СТЕФОСКИ, кој всушност 

претставува дел од дискусијата на проф. др Зоран КОСТОВ на конференцијата 
ГЕОСТРАТЕГИСКАТА И ГЕОПОЛИТИЧКАТА ПОЛОЖБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ВО УСЛОВИ НА МИГРАНТСКАТА И БЕГАЛСКАТА КРИЗА, одржана во МАНУ во март 
2016 година, во својство на извршен директор на Хабитат Македонија.   
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Во Република Северна Македонија, со канцеларија во Скопје, функционира Сек
ретаријатот на Регионалната иницијатива за миграции, азил и бегалци (MARRI). 
Потребата од постоењето на овој Секретаријат произлегува од потребата земјите од  
регионот да обезбедат соработка во згрижувањето на големиот број раселени ли ца. 
Тие беа жртва  од воените конфликти во регионов од крајот на минатиот и почетокот 
на овој век и беше нужно помошта за нив да се координира на регионално ниво.

За таа цел министрите за внатрешни работи од земјите од регионот во 1999 го
дина донесоа одлука за континуирана заемна соработка преку воспоставување Ре
гионалната иницијатива за миграции, азил и бегалци. Почетната форма беше Ми  
нистерски форум на кој се разгледуваа предизвиците и можните решенија, а подоц  
на е утврдена потребата од постоње постојан Секретаријат, којшто е отворен во  
Скоп је. Шестте земји од Западен Балкан имаат статус на Учеснички во МАРРИ. Од 
круцијално значење за постоењето на МАРРИ се дипломатските служби на Учеснич
ките и од таа причина министерствата за надворешни работи раководат со МАРРИ 
Комитетот, кој има надлежност да дебатира и предлага решенија на Министерскиот 
форум како највисоко раководно тело на Иницијативата. 

Активностите на МАРРИ во меѓувреме се фокусира и на новата појава на лица  
без заштита, на мигрантите, кои се обидуваат без документи да стигнат до некои од 
развиените земји членки на Европската унија. За справување со новиот предизвик 
беше усвоена политика на развивање на капацитетите на дел од администрациите 
во МАРРИ Учесничките, кои работат во службите поврзани со лицата кои мигрираат. 
Овде првично спаѓаат граничната полиција, канцелариите за азил, канцелариите на 
странци и реадмисија, како и единиците за борба и сузбивање на трговијата со луѓе 
и нелегалната миграција. МАРРИ како регионална иницијатива се сосредоточува 
на појавата, а не на поедини лица и не смее да разменува лични податоци. Оттука 
својата улога ја гледа во обезбедување простор и време каде Учесничките ќе можат 
да разговараат и разменуваат информации, а преку согледување на потребите кои 
постојат во регионот. Притоа битна активност е со помош на партнери и донатори 
да се обезбедуваат услови за пренесување на најдобрите пракси во соодветните 
служ би. Најчесто тоа е во форма на организирање регионални состаноци, обуки, 
се минари или студиски посети. МАРРИ раководи или учествува во проекти и ак 
тивности од регионален карактер во партнерство со Канцеларијата на Германската 
организација за меѓународна подршка – ГИЗ во Скопје, Меѓународната организација 
за миграција – ИОМ, Европската канцеларија за подршка во азилот – ЕАСО, Високиот 

ПРИДОНЕСОТ НА МАРРИ ВО СПРАВУВАЊЕТО 
СО БЕГАЛСКАТА КРИЗА
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комесаријат за бегалци на Обединетите нации – УНХЦР, Европската гранична и 
кра брежна агенција – Фронтекс и други. 

Во минатото овие мигранти се упатуваа од Северна Африка кон Европа преку 
Централно медитеранската и Западномедитеранската рута, односно преку Сре до
земното Море. Неколку големи катастрофи со човечки жртви на овие рути заради 
потонувањето на неколку бродови, како и акумулирањето на големи број бегалци од 
воениот конфликт во Сирија стационирани во Турција, предизвикаа поместување 
на правецот на мигрирање и Западнобалканската рута стана најбезбеден начин да 
се помине патот до  ЕУ.

 Традиционалниот начин на справување со лица кои доаѓаат на државната гра
ниција, кои најчесто немаат лични исправи, не зборуваат ниту еден локален или 
ме  ѓународен јазик, беше доволна причина за создавање забуна и отежнување на   
работата на службите на границите. Во тие моменти целата енергија беше насо че 
на кон обезбедување подобри услови за работа, пред сè на припадниците на гра
ничната полиција преку набавка или обезбедување донации на опрема, како и по
добрување на условите за транзит на самите мигранти. Во тие моменти МАРРИ во  
соработка со ГИЗ организираше состаноци на претставници на граничните полиции 
од Република Северна Македонија и Република Србија, а учествуваше и во проект за 
помош на општините каде што поминуваше транзитната рута.

Дополнително, започнаа подготовки за нови проекти кои подоцна почнаа со 
им плементација. Многу важана активност во која МАРРИ и ИОМ ставија акцент е  
креирање на платформа со цел собирање на статистички податоци, кои потоа ќе  
бидат искористени за изготвување регионални извештаи и анализи. Ваква база на 
податоци во регионот на Западен Балкан никогаш не била воспоставена. Пода
тоците кои се објавувани во медиумите, а се однесуваат на миграцијата низ Западен 
Балкан се преземаат од различни извори, при што најчесто се цитирани податоци 
од Фронтекс. Во оваа насока, платформата е веќе изготвена и првите податоци ќе 
бидат објавени во 2022 година.  

Поради наглото зголемување на бројот на мигранти во 2015 и 2016 година, Ре
публика Северна Македонија прогласи вонредна состајба во областите долж гра
ницата со Република Грција и Република Србија, со што се овозможи подршка од  
Армијата за припадниците од Граничната полиција. Високиот број мигранти кои  
се наоѓаа на јужната граница и изјавуваа дека бараат меѓународна помош – азил,  
а извршување на цела постапка за прифат за сите лица беше невозможна, намет  
на потреба итно да биде креиран инструментот „Изјавување намера„, кој овоз мо 
жуваше период од 72 часа за оние кои навистина сакаа и формално да побараат 
азил. Овој инструмент престана да важи по формалното затворање на такана ре
че ната Западнобалканска рута (Северна Македонија, Србија, Хрватска). Беше во
очена потребата од обезбедување континуирана поддршка за припадниците во кан  
целариите за азил, при што МАРРИ во соработка со своите партнери започна про
цес за зајкнување на капацитетите на МАРРИ Регионалниот центар во делот на 
ор ганизирање обуки за службениците кои работат со баратели на азил. Во оваа 
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насока, Регионалниот центар во координација со ЕАСО ќе го организира целиот 
процес за прибирање на потребите од обуки и целиот административен дел, додека 
експертите кои ќе ги спроведуваат обуките ќе ги обезбедува ЕАСО. Овој тип на 
обуки треба да почнат со реализација од втората половина на оваа година.

Наведените две активности се одвиваат во рамките на Предпристапниот ин
стру мент за поддршка на Европската Унија – ИПА 2 низ Регионалниот проект на Ев 
ропската комисија „Регионална поддршка за заштита и управување на сензитивната 
миграција во Западен Балкан и Турција“. 

Имајќи предвид дека мешаните миграциони текови секогаш се тесно поврзани 
со многу видови криминогени појави, при што предничат криумчарењето миг ран  
ти и трговијата со луѓе, се појави потребата од дополнително засилување на ре ги 
 оналната соработка меѓу службите надлежни за сузбивање на овие видови кри  
ми нал. За таа цел, во соработка со Канцеларијата на ГИЗ во Скопје, е развиен про
ект и веќе се спроведува на тема „Превенција и борба против трговијата со луѓе 
во Западен Балкан (PaCT)“. Овој проект е еден од ретките кои ги вклучува во исти 
активности припадниците на државните администрации и на невладиниот сектор. 
Основна цел на овој проект е зајакнување на оспособеноста на сите фактори кои се 
справуваат со овие појави: полициски службеници, социјални служби, невладини 
организации, а новина во овој проект е вклучувањето на психосоцијалната компо   
нента. Вкупната вредност на овој проект е 5 милиони евра, додека самата им пле
ментација е за периодот 2019 – 2022 година.
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Посебни чест и задоволство, а и дипломатска об врска како почесен конзул на  
Монголија во РС Маке донија ми е по повод 25 годишнината од воспоста ву ва ње - 
то дипломатски односи меѓу двете земји, преку страниците на ценетото спи - 
сание „Дипломатски летопис“ да ја запознаам пошироката јавност и особено 
ди пломатските претставници во земјата, со историјатот, развојот и перс пек- 
тивите на монгол ско-македонските односи и соработка. Исто така, поводот го  
користам да се осврнам и врз некои карак теристични и актуелни моменти од  
историјата и сегашноста на Монголија и нејзините улога и значење во меѓуна-
родните односи, особено во Средноазискиот регион.     
 

Краток историски осврт и некои општи податоци за Монголија
Општо е познато дека монголската нација има богато историско минато, а мон

голскиот народ, кој на Централноазиската висорамнина опстојува со векови, посе  
дува богата традиција, древна култура, писменост и огромно културноисториско 
наследство. Неброени историски споменици, документи, книги, записи, осврти, 
анализи и белешки од разни домашни и светски истражувачи, научници и исто ри  
чари, патеписци, хроничари и мисионери, сведочат за постоењето и развојот на 
грандиозното историско минато на Големата монголска империја, која траела и оп
стојувала цели 400 години под владеењето на монголската династија Боржигин, 
на која и припаѓал и прочуениот Џингис Кан, создател на огромната империја. По 
неговата смрт, потомците во континуитет од околу 20 генерации, ја ширеле Им  
пе ријата од јужноазиските острови, преку териториите на Кина и Русија до Цен
трална и Западна Европа и оставиле неизбришливи траги кои се препознатливи и 
денес.

Територијата на денешна Монголија се простира на 1,57 милиони квадратни ки  
 лометри и се вбројува во 20те најголеми држави во светот. Според најновите ста
тистички извештаи, бројот на населението во Монголија изнесува 3,4 милио ни жи  
тели. Во 2015 година беше одбележано на државно ниво раѓањето на три ми лио ни  
тиот жител во земјата во едно номадско сточарско семејство. Службен јазик во 
зем јата е монголскиот, а писменоста е речиси 100%. Во 2000 година со декрет на  
претседателот на Републиката постепено се напушта кирилицата и е вратено ста
рото монголско писмо во сите институции. Следбеници на лама будизмот се 80% од 
населението, а со мали проценти се застапени муслимани, шамани и христијани. 

ЧЕТВРТИНА ВЕК ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ МЕЃУ 
МОНГОЛИЈА И РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Литов НАМДАГЖАНЧИВИН, 
Почесен конзул на Монголија во РС Македонија

Дипломатски годишнини и јубилеи  
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Монголската територија се одликува со разновидни географски и климатски 
карактеристики, од Пустината Гоби на југот преку непрегледните степи и рамници 
до високите планински масиви на АлтајХангај на север. Административно таа е  
поделена на 21 автономна област и шест општини во главниот град Улаан Баатар. 
Монголија на југ се граничи со Кина во должина од 4630 километри, а на север со 
3450 километри со Русија. Ваквата географска положба на Монголија има значајно 
геостратешко, политичко и економско значење.

Новата демократска власт и меѓународната политика на Монголија
Во 1990 година, по распадот на социјалкомунизмот и на Советскиот Сојуз,  Мон  

голија по мирен пат поминува и го прифаќа повеќепартискиот општествен сис тем  
во внатрешнополитичкото уредување на земјата, парламентарната демократија и 
пазарно ориентираната економија. Во 1992 година е усвоен Устав на земјата. Мон  
 голскиот парламент  Големиот Хурал, според новиот Устав, има 76 члена, а прет  
седателот на државата се избира со мнозинтвото од членовите на парла мен тот.

Надворешната политика на монголската влада се засновува врз утврдените прин
ципи на ООН за мирољубиво коегзистирање. Монголија денес има воспоставено ди п  
ломатски односи со 190 земји во светот и е член на многу светски меѓународни орга
низации и здруженија, како што се СТО, Азискиот економски форум и многу други. 

Монголската економија
Монголската економија спаѓа во редот на брзорастечките економии во светот, 

со БДП од 14.300 американски долари по жител и стапка на пораст од 5.1% и ин
флација од 4.5% годишно, со работоспособно население од 1.48 милиони и стапка 
на невработеност од 78%. Ваквата економска состојба се должи на приливот на 
голем број странски инвестиции во земјата, главно во рударството и енергетиката. 
Монголија располага со богати природни ресурси: јаглен, бакар, злато, сребро, 
ураниум, калај, а се пронајдени депозити на дури 65 елементи од Менделеевиот 
систем. Според потенцијалите на ретки метали Монголија е на второ место во све
тот, веднаш по Кина. Резервите на ураниум во земјата, на пример, се проценуваат 
на 120.8 милијарди долари. Отворени се и голем број наоѓалишта на сурова нафта

Проектираниот монголски извоз во странство за 2021 година изнесува 7.860 ми
лијарди долари, а се остварува со извоз на јаглен, бакар, обоени метали, сурова наф 
 та, добиток (крупна стока), производи од животинско потекло; кашмирска волна, 
кожа и друго. Увозот изнесува 6.280 милијарди долари (машини и опрема, горива, 
автомобили, разни производи за широка потрошувачка, хемиски производи). Сепак  
традиционалното номадско сточарство сè уш те го има приматот во земјата, бидеј ќи  
најголем дел од населението се занимава со оваа дејност, додека земјоделството  
заради постојните природни климатски услови е слабо развиено. Главни економ 
ски партнери на Монголија се нејзините соседи Кина и Руската Федерација, а потоа 
следуваат зем јите од азискиот регион Јапонија и Јужна Кореја.

Број 11, 2021
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Односите и соработката меѓу Монголија и РС Македонија
Односите на амбасадорско ниво меѓу Монголија и Република Македонија се вос  

поставени на 27 јуни 1995 година и тие веќе четврт век обострано успешно се раз  
виваат и унапредуваат за добробит и просперитет на монголскиот и на македон 
скиот народ.

Двете пријателски земји реализираа бројни билатерални активности на планот 
на економската размена, културните врски, соработката во образованието и дру  
го. Меѓу Монголија и Република Северна Македонија веќе се потпишани 15 била те  
рални договори, а се очекува да бидат потпишани и нови, како на пример До гово 
рот за визниот режим меѓу двете земји. На мултиратералнен план двете др жа ви 
ос тваруваат заемна соработка во рамките на меѓународната „Тинктенк“ група на 
земјите без излез на море под покровителство на ООН. Во 2015 година во главниот 
град на Монголија Улан Батор беше одржан состанок на Парламентарното собрание 
на ОБСЕ, на кој беше поканет да учествува и тогашниот претседател на Собранието 
на Република Македонија, Трајко Велјаноски. 
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Парламентарна и невладина соработка
Уште во далечната 1995 година во Скопје, по иницијатива на потписникот е фор

мирана Монголската парламентарна група за соработка со Р. Македонија составена 
од деветмина парламентарци, раководена од господин Санжаасурен Зорик. Есента 
истата година е формирана и Македонската парламентарна група за соработка со 
Монголија, во која влегоа осум членови. Набргу, од 8 до 12 октомври истата година, 
по покана на Собранието на Р. Македонија е реализирана прва посета на монголските 
парламентарци во земјата, предводена од С. Зорик. Покрај официјалните средби 
со претседателот на македонското Собрание и посетата и положувањето цвеќе на 
гробот на големиот македонски револуционер Гоце Делчев во Скопје, остварени 
се средби во Стопанската комора на Македонија и во неколку македонски бизнис 
заедници.

По иницијатива на група монголски парламентарци, интелектуалци, уметни ци  
и поети, на 25 де кември 1995 година беше основано Друштвото на монголскома 
кедонското пријателство и соработка „Мон Мак“. По ова следеше посета на Мон
голија на група македонски претставници, кои се запоз наа со историјата на Мон 
голската империја, неј зината сегашност и перспективите за развој. Како ре зултат 
на ова, една година подоцна во 1996 го ди на се основа заедничка Македонскомон 
 голска невладина организација „Сино небо“. Во про гра мата за работа на ор гани
зацијата беа предвидени голем број конкретни активности во разни области; науч  
нообразовни, културноуметнички, туристички и други. Посебно треба да се ис так  
не соработката со Ин ститутот за земјотресно инжинерство и сеизмологија (ИЗИС).  
Во соработка со УКИМ и финансиска поддршка на холандската влада, пости дип  
ломски студии во Македонија, во периодот од 1992 до 1997 година завр шиле десе
тина студенти од Монголија. 
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Отворање на Почесниот конзулат
Како резултат на континуираната соработка и пријателските монголскомаке

донски односи и соработка во повеќе области, по претходните решенија на владите 
на обете земји, на 14 мај 2015 година, во Скопје на свечен начин, амбасадорот на 
Монголија резидентен во Софија, господин Лхамсурен Дугержав, акредитиран и за 
Македонија, свечено и официјално го отвори Почесниот конзулат на Монголија во 
Република Македонија. За почесен  конзул  беше назначен Литов Намдагжанчивин, 
долгогодишен натурализиран македонски граѓанин по потекло од Монголија. На 
оваа свеченост присуствуваа високи претставници на македонското Министерство 
за надворешни работи и бројни претставници на Дипломатскиот кор во земјата. 
Исто така, на оваа свеченост присуствуваа и повеќе членови на Македонскомон
голското друштво на пријателство од Скопје и од внатрешноста на земјата. 

Господинот Намдагжанчивин како стипендист на југословенската влада, во 1975  
година дипломирал на Архитектонскиот факултет при Универзитетот Кирил и Ме
тодиј во Скопје. Со сопругата, која е од Битола, го имаат синот Далај. 

Отворањето на Конзулатот и назначувањето почесен конзул, во изминатите го
дини многу придонесе односите и соработката меѓу двете земји да се кренат на 
повисоко ниво и да се интензивираат во неколку насоки. Зацртаната Програма за  
соработка на Конзулатот со Република Македонија и постојаниот ангажман во си  
те сфери од заемен интерес придонесоа монголскомакедонските односи и сора
ботка да добијат  нов импулс на цврсто пријателство меѓу двата народа.
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Според Програмата за работа на Почесниот конзулат преку македонското Ми
нистерство за образование и наука е овозможено студирање на шестмина мон гол
ски студенти на Универзитетот Св. Апостол Павле во Охрид, кои веќе ја завршија 
својата едукација во Македонија. Реципрочно, монголската влада понуди стипендии 
македонски студенти да студираат на некој од универзитетите во Монголија. 

Со личен ангажман и учество на почесниот конзул Намдагжанчивин веќе стана 
традиција монголски поети да земаат учество на престижниот поетски фестивал 
во Струга, што придонесе дела на познати македонски поети и писатели да би дат 
преведени на монголски јазик, а во организација на „Струшките вечери на пое зи  
јата“ е издадена и „Антологија на монголската поезија“ на македонски јазик во 
превод на почесниот конзул. Исто така, веќе е традиција монголски фолклорен тан
цувачки ансамбли секоја година редовно да учествуваат на Меѓународниот фол
клорен фестивал во селото Истибање, Виничко.
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Романија ја призна Република Македонија под ре 
фе ренцата „поранешна југословенска Република Ма
кедонија“ во 1992 година. Таа година романскиот МНР 
Адриан Настасе ја посети Република Македонија. Ро  
манија во ноември 1993 година го отвори своето Кон
зуларно и трговско претставништво во Скопје.

Дипломатски односи меѓу Република Македонија 
и Романија беа воспоставени во јануари 1995 година, 
а романската амбасада во Скопје започна со работа 
1996 година. Веднаш беше иницирано да се потпише 
и Договор за пријателство меѓу двете земји.... Роман
ската амбасада во Скопје на 12 февруари 1996 година 

на македонското МНР му предаде предлог текст на „Договор за пријателство“ со 
ко ристење на референцата.

Романија во почетокот на 1996 година го именуваше својот дипломат Николае 
Ницу за амбасадор во Македонија. Во декември 1996 година бев именуван за вр
ши тел на работите и бев упатен во Букурешт со задача да ја отворам македонската 
амбасада. Во тој период не се брзаше со потпишување на Договорот за пријателство 
и заради нашето барање за примена на уставното име на Република Македонија.

Во јули 1997 година го посетив поранешниот романски претседател Јон Илиеску, 
кој тогаш беше во опозиција и ветуваше дека прашањето за Договорот и за името ќе 
биде решено кога тој и неговата партија ќе дојдат на власт. Во ноември 2000 година 
имаше избори и Јон Илиеску беше избран за претседател.

На 22 април 2001 година со Виктор Димовски, помошник на МНР престојувавме 
во Букурешт заради преговори за усогласување на текстот на Договорот за при ја  
телство и соработка со Романија. Секако за нас беше најзначајно да се прифати на
шето уставно име во текст на ваков базичен меѓународен (билатерален) договор.... 
Во исто време предлагавме да се изврши и корекција на името во Договорот со Цен
тарот на Југоисточната иницијатива за соработка во Букурешт (SECI) и да се стави 
Република Македонија наместо референцата.

.... На преговорите романската страна го постави прашањето за Власите во Ма
кедонија, со формулација: „Грижа на Романија за Романците во Македонија“ (член 
11 од Предлог договорот).

ДВАЕСЕТ ГОДИНИ ОД ПОТПИШУВАЊЕТО 
НА ДОГОВОРОТ ЗА ПРИЈАТЕЛСТВО И СОРАБОТКА 
МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РОМАНИЈА

Благој ЗАШОВ
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Меѓу другите ние ги користевме следните аргументи: 
 Власите кај нас се етничка група како што се и Ромите. Тие самите не сакаат 

да имаат матични држави;
 Власите се споменати во Уставот на Република Македонија, а уживаат ед

накви права како и сите други постојни национални малцинства и етнички гру
пи. Вклучени се во поимот националности за да не се чувствуваат минорно – 
мал цински, што важи за сите малцинства.

 Власите во Република Македонија меѓу себе се поделени. Едни се проро
ман ски, други прогрчки, а трети се застапници на тезата дека се автохтон народ 
кој нема врска со Романците, ниту со Грците и бараат признавање на нивниот 
ја зик како посебен јазик. За тоа велат има и резолуција на Советот на Европа;
 
Значи, од наша страна укажувавме дека Власите во Република Македонија сами 

се организираат во здруженија и политички партии и како држава не сакаме да се 
ме шаме во тоа....

Сепак, со оглед на тоа што некои од Власите кај нас ја поддржуваа романската 
теза дека се романско национално малцинство во Република Македонија, по кон сул
тации со претседателот Трајковски, прифативме во текстот на Договорот да стои  
и одредба за интересот на Романија на влашкото национално малцинство во Репу
блика Македонија, споменувајќи ја резолуцијата на Парламентарното собрание...

Откога претходно Романија го прифати користењето на нашето уставно име во  
билатералните односи, на 30 април 2001 година беше потпишан Договорот за при
јателство меѓу Република Македонија и Романија. 

Во јуни 2008 година бев именуван за прв амбасадор на Република Македонија 
во Романија.

На крајот да констатирам дека Романија и сега Република Северна Македонија ги 
продолжуваат своите традиционално добри и пријателски односи. Го поздравувам 
одбележувањето на јубилејот 20 години од потпишувањето на Договорот за при ја
телство и соработка.
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Еден од плејадата правдаљубиви млади луѓе, дел 
од младата македонска, напредна интелигенција, 
беше и општественикот и политички деец, а по
доцна ретко успешен југословенски дипломат, Или  
ја ТопаловскиАврам. Неговиот животопис е мошне  
карактеристичен, но не и единствен. Затоа зас лу 
жува  да се потсетиме на него: Илија Топаловски е 
роден на 4 април 1922 година во Битола. Гимназија 
(а по војната) и Институт за општествени науки за  
вршил во Белград Таму активно се вклучил во нап 
редното комунистичко движење. По окупацијата 
на Македонија во 1941 година исцело му се пос
ветува на илегалното организирање на отпорот и  

борбата за ослободување. Но, веќе во 1942 година, во родната Битола, Илија Топа
ловски во отсуство е осуден од окупаторот на 15 години затвор заради „иле гална 
комунистичка и антифашистичка дејност“. Тој и по ова продолжил илегално да 
дејствува на окупираната македонска територија до 1943 година кога се вклучил во 
единиците на партизанската ослободителна војска на Македонија, каде што набргу 
бил поставен за политички комесар на Вториот партизански одред во Првата опе
ративна зона.

Подоцна, во Првата македонскокосовска ударна бригада, формирана на 11 но  
ември 1943 година во селото Сливово во македонската Дебарца од кичевскиот ба  
талјон „Мирче Ацев“ и од косовските баталјони „Рамиз Садику“ и „Боро Вукмировиќ“, 
Топаловски вршел значајни партизански функции и должности. Бригадата во по  
четокот броела 700 борци и била составена од Македонци, Албанци, Срби, Црно
горци, Словенци и борци од други националности. Значаен дел од борците биле 
жени. Бригадата водела борби против окупаторските војски во Западна Македонија, 
учествувала во легендарниот Февруарски поход и во Пролетна офанзива. Во текот 
на борбите Топаловски бил назначен за началник за пропаганда на Главниот штаб 
на Народноослободителната војска и партизанските одреди на Македонија и за
ед но со Владо Малески, за уредник на партизанскиот весник „Народен војник“. 
Во 1944 година бил избран за делегат на Првото заседание на АСНОМ во Прохор 
Пчински. Носител е на Партизанска споменица 1941 година.

Веднаш по ослободувањето на Македонија  во 1945 година, Илија Топаловски 
е дел од генерацијата македонските борци од војната, кои со веќе својствениот 

ИЛИЈА ТОПАЛОВСКИ 
- РЕТКО УСПЕШНА ДИПЛОМАТСКА КAРИЕРА

Драган ЈАЊАтОВ Македонска дипломатска галерија
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мла дешки жар и ентусијазам стапуваат на сцената за новото македонското оп
штество. На првиот конгрес на КПМ по ослободувањето, Илија То па ловски е из 
бран за кандидат член, а потоа и за член на ЦК КПМ, на ова највисоко партиско 
тело во СР Македонија. Еден период е ди ректор и главен уредник на пр виот ма ке  
донски дневен весник „Нова Македонија“, за наскоро да стане и еден од први те ди 
ректори на Радио Скопје. Во еден мандат Топаловски е избран и за претсе дател  
на Просветнокултурниот собор на Собранието на СР Ма кедонија. Тоа е пе риод во 
животот на Илија Топаловски кога ка ко кадар од Ма ке донија трајно се определува 
про фесионално да се посвети на дипломатијата. Во оваа сфера Илија Топаловски 
ќе го помине најголемиот дел од свој работен век, како еден од поуспешните ју
гословенски дипломати од кариера по војната, кој ќе остане познат по своите пет 
значајни и успешно завршени амбасадорски мандати и како помошник сојузен ми
нистер за надворешни работи.

Ретко успешна дипломатска кариера 
на Илија Топаловски
Во југословенската дипломатија Илија То па

ловски зачекори во многу спе ци фичен и мошне 
тежок период и време, кога новата државна за  
едница Југославија, на меѓунареден план, беше  
изложена на разни притисоци, закани и опас
ности од страна на источниот комунистички ла  
гер и земјите од таканаречениот Варшавски дого
вор, предводени од  Советскиот Сојуз. 

Во такво антагонизирано меѓународно поли  
тичко милје Топаловски ја започна својата дип 
ло матска кариера, најнапред како југосло вен ски  
дипломат, а потоа и амбасадор во Тунис од 1958  
до 1960 година. Во тој период на чело на оваа  
штотуку ослободена северноафриканска држава 
се наоѓаше нејзиниот неспорен лидер Ха биб Бур

гиба, личен пријател и соборец на Јосип Броз Тито во Движењето на неврзаните, 
кое во тоа време земаше замав и се афирмираше како значаен меѓународен фак
тор во борбата против колонијализамот и поделбите во светот. По природа кому
никативен и енергичен, Илија Топаловски веќе во 1960 година е назначен за ју
гословенски амбасадор во Гвинеја (Француска) во Западна Африка, на чие чело 
беше уште еден од лидерите на Движењето на неврзаните, Ахмет Секу Туре. Во 
Ко накри, Топаловски останува до 1963 година.
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Значајни дипломатски мисии на Топаловски во Осло, Њу Делхи и Токио
Успешно извршените дипломатски мисии на Топаловски во Африка беа во кон

текст на напорите за натамошна меѓународната афирмација на Југославија и за 
афирмација на Движењето на неврзаните во таканаречениот „Трет свет“, кое во 
своите редови привлече над 120 земји во светот од сите континенти и стана значаен 
меѓународен фактор во втората половина на 20 век.

Искуството и стекнатиот диплoматски опит ќе го промовираат Топаловски за 
нови дипломатски мисии, овој пат на нордиското подрачје, една друга, но исто така 
меѓународно значајна политичка средина во однос на тогашните југословенски 
меѓународни политички интереси и приоритети. Во сите нордиски држави со 
изразито демократски и либерално профилирана општественополитичка клима, 
дејствуваа и екстремни организаци од речиси сите југословенски републики: срп
ски, хрватски, македонски и други, чија дејност тамошните власти ја толерираа 
и благонаклоно се однесуваа кон нив. Првостепена задача на тогашната југос
ловенска дипломатија и на дипломатите во нејзините ДКПа во овој регион беше 
делегитимирање на овие структури кај локалните власти и политичките фактори. 
Амбасадорскиот мандат на Илија Топаловски во Норвешка од 1967 до 1970 година  
беше во најголем дел посветен на совладувањето на овие предизвици, со кои 
тој мошне успешно се справуваше, во полза и за добробит на сопствената земја, 
нејзиниот углед и афирмација. 

Во почетокот на 70те години на 
минатиот век дипломатската одисеја 
на Илија Топаловски продолжува на 
азискиот континент, но во една сосема 
нова и поинаку меѓународно условена 
политичка констелација. СФР Југосла  
вија во тоа време веќе беше меѓу на  
родно стабилно етаблирана и позната 
како лидер на „Третиот свет“, со уг 
лед и почит во меѓународни рамки, 
почитуван партнер, како на политички, 
така и на економски план. Нејзините трговски и развојни амбиции ги надминуваа 
границите на Европа и беа ориентирани кон нови пазари и партнери и на другите 
континенти и особено кон земјите од азискиот континент. Амбасадорски мандат 
на Илија Топаловски во Индија и акредитацијата за уште некои земји на Индискиот 
подконтинент го опфаќа периодот од 1973 до 1977 година и времето на Индија по 
нејзиниот несомнен лидер Џавалхалар Нехру и неговата ќерка, Индира Ганди. Ин
дија како една од државите основачи на ООН и основач и лидер во Движењето на 
неврзаните, членка на СТО, членка на Комонвелтот, Г20 и на Г 8+5, беше значајна 
регионална, а подоцна и нуклеарна сила во светот и особено во Азија. Соработката 
меѓу Индија и СФР Југославија беше многустрана и развиена. Честата размена на 
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посети на највисоко државно ниво и личното пријателство на лидерите на двете 
земји ѝ даваа особен печат на меѓусебната соработка. Уделот на дипломатиите 
на двете земји во развојот и унапредувањето на вкупните југословенскоиндиски 
од  носи и соработка беше значаен и непосредно ја опфаќа и одбележува и дип ло
матската кариера на амбасадорот Топаловски.

Својата дипломатска кариера Илија Топаловски ја заокружува и завршува со 
својот петти и последен амбасадорски мандат од 1982 до 1986 во Кралството Ја по
нија. Една од економски најразвиените земји во светот, извозен гигант, со моќни 
развиени индустриски потенцијали и огромна трговска мрежа во целиот свет, но и 
земја со богата култура и авентична традиција и специфична историја. Така, Токио 
беше крајната дестинација во ретко богатата дипломатска кариера, која може да  
послужи како огледен пример за исклучителна професионална посветеност, пре  
даност и истрајност во работата. Доблести надополнувани со многу знаења, пос
тојано усовршување и учење и за земјите и народите на акредитацијата, но уште 
повеќе за сопствената земја и народ кои треба да се претставуваат на светот. Топа
ловски, на кусо кажано, тоа низ целиот свој живот го правеше маестрално и ниту 
малку не зачудува фактот што тој со години претставува пример на многу генерации 
македонски дипломати, исто така професионално успешни во југословенски рамки, 
како и пример за професионален дипломат за членовите на релативно младата ма
кедонска дипломатска служба.
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Објавено во „Народен војник“, весник на Првата македонска народно-
ослободителна ударна бригада, број 2-3 од јули-август 1944 година, спроти 

АСНОМ, а пред кодификацијата на македонскиот јазик. Преземено од:
„Статии од весниците и списанијата од периодот на 

Народноослободителната борба во Македонија 1941-1944“, книга втора, 
„Култура“, Скопје, 1958, 203-207 стр.

После толку усилија и жертви, Н. О. војна на 
народите на Југославија се претвори во Н. О.  
војна на сите балкански народи против фа  
шис тичкиот империјализам. Са миот тој факт  
– заедничката борба против окупаторот и не 
говите слуги – ги скрши си те пречки кои  
стоеја на патот на соединуењето на балкан
ските народи, створи здра ви условија за бор
бено единство и братство и со тоа тесно ја 
поврза судбината на поро бените народи на 
Балканот.

От колку, пак, големо значение, не само за  
иднината на нашиот народ ами и от глед на 
точка на интересите на Балканските народи е развивањето на партизанското 
дви жение во Македонија, најнедвосмислено се гледа од думите на Маршал 
Тито. На шиот Врховен Командант има речено да развивањето на Н. О. борба 
во Македонија тесно е поврзано со Н. О. борба во Албаниа и Грција, а служи 
како подршка за раз вивањето на борбата во Бугарија.

Нашата Бригада, пак родена и дејствуејки на овој терен, кој е граничен со 
Ал ба нија и каде што живејат голем процент Албанци; нашата Прва Бригада, 
која во својите редови има и синој на шиптарскиот народ, требе да биде таја 
челична тупа ница која ке е сруши старата шовинистичка омраза и која ке из 
 гради, преку и низ заедничката борба, цврсто единство меѓу албанскиот и 
македонскиот народ. Тоа братство требе да служи како јатка за изградуење 
на братството меѓу албанскиот и сите југословенски народи, а и како база за 
братството на балканските народи.

НАШАТА БРИГАДА И БРАТСТВОТО 
СО АЛБАНСКИОТ НАРОД

Илија М. тОПАЛОСКИ
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Нашата Бригада изникна од Кичевскодебарскиот батаљон. Лани, тиа на
ши борци, рамо до рамо со најарните синој на албанскиот народ, кршејки ја  
вековната национална и верска омраза, ги удрија првите темели на вис тин  
ското братство ме ѓу нашите два народи. Во слободното Кичево, покрај слав
ното знаме на Крушев ска та Република, цели 23 дена гордо се вејеше знамето 
на Скендербег. Народот, осе  туејки да се ништат ропските прегради који до 
вчера праеја разлика меѓу Маке донец и Албанец, меѓу рисјанин и муслиман, 
беше зафатен от едно неисказано воо душевление. При влегањето на нашите 
снаги в град, целиот народ беше излезен на 5 километри пред Кичево и фр
лајки цвекиња и пеејки борбени македонски и албански песни, ги дочека на
шите борци. Тие историјски моменти ке останат за секогаш длабоко врезани 
во срцата на сите чесни Македонци и Албанци.

Пред снагата на тоа борбено единство и братство се уништиа сите пред
расуди, влевани от окупаторот, да Албанец и Македонец неможат да живејат 
заедно. И – како најдрагоцен плод от тија дни беше Дебарскиот Македонско
шиптарски мла дински батаљон, кој во борбите за ослободуење на својата 
род на земја даде толку жертви, толку примери на безмерна храброс и пожр
твованос ...

... Потомците на Скендер бега и следбениците на големиот Илинден друж
но ке корачат кон својата иднина.
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Кога ќе ја погледнеме историјата на дип лома  
тијата и во светот и кај нас ќе видиме дека мно 
гу од актерите биле и дипломати и писатели: но  
беловците Октавио Паз, СенЏон Перс, Иво Анд  
риќ, нашите Владо Малески, Ацо Шопов, Атанас  
Вангелов... Многумина си го поставиле и си го  
поставуваат прашањето што било прво – дип ло 
матијата или творештвото. Светот на дипло мати
јата им овозможува на луѓето ангажирани во неа 
да видат и осознаат нови култури, нови начини на 
гледање на светот и, се разбира, многу политики. 
Тоа ги наведува, за време на мандатот и особено 

по него, да се впуштат во творење, книжевно, поетско, патеписно, есеистичко. Не
кои пак автори, пред мандатот и по мандатот, се зафаќаат со оваа професија и би
ду ваат успешни токму поради книжевното творење. Тоа им ја всадува потрагата по  
новото, по необичното, по различното и лесно се снаоѓаат во инаку сложените дип
ломатски води. 

Коле Чашуле припаѓа на втората група. Пред својата прва дипломатска мисија, ге
нерален конзул на Југославија во Торонто, Канада, во 1952 година веќе го има објавено 
својот прв расказ „Денот“ и неговата прва пиеса ,„Една вечер“ премиерно е изведена  
во Народниот театар во Куманово во 1948 година. 

Пред да биде назначен за генерален конзул во Торонто е испратен, заедно со пи 
сателот Владо Малески, во Америка во мисија чијашто цел е да се утврди состојбата и 
расположението на македонската eмиграција таму. Самиот запишува: „Да ја обиколиме 
Америка како писатели, да видиме свет, но и да научиме нешто што се случува со ма  
кедонските иселеници, што мислат, како гледаат на нас... Едно прашање остана от во  
рено, до денденешен: што мислеа, што заклучија, кутрите Американци, оние задол
жените да не следат, кога гледаа што „угледни писатели“ им дошле во визита? Мора, 
мошне бргу, да кренале рака од нас? Какви ли портрети ни нарисувале? Глава давам да 
разберам. Голема поука ќе да има во нив, да не се заборави, како ние ја „откривавме“ 
Америка во екот на макартизмот, кога комунистите и сè што идеше од кај нив, беше 
го ло чудовиште што јаде луѓе. Уплав кој се раѓаше и од самата помисла на нив, и, од  
друга страна, во екон на прогонот информбировски, кога за сè комунистичко, ние 
бевме најцрните од црните, предатели! Кога нас невини, зајдени, загубени, нè следеа 
и едните и другите. И третите, Македонците.

ПРЕДИЗВИКОТ КОЛЕ ЧАШУЛЕ:
И ПИСАТЕЛ И ДИПЛОМАТ

Проф. Огнена НИКУЉСКИ
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А богами и нашите, задолжени за тоа!
Не знам. Знам само дека ретко кој полагал така сложен испит за дипломат, како 

ние двајцата.“ 
Во периодот 19521955 година е на должност генерален конзул на ФНРЈ во То

ронто. Тој комуницира со македонските иселеници, од кои еден дел полека се ос 
лободува од наследените идеолошки рамки, создава свој поглед на светот и поинаку 
ја перцепира стварноста. Некои остануваат во стегата на странските пропаганди, 
активни и преку океанот, а други се отворени за комуникација и соработка со тат
ковината. Успешно ја завршува оваа деликатна дипломатска мисија.

Во 1963 година е назначен за југословенски амбасадор во Боливија. Почнува да се 
запознава во вистинската Латинска Америка, преку контакти и најмногу преку ли те
ратурата. „Најмногу ме притискаше тоа што немав штогоде дијалог со земјата во која 
требаше да поминам уште цели четири години. Која не ја познавав. Ја имав туѓа, ме 
имаше туѓ. Тоа што го имав прочитано збрзано, прекутрупа, на „подготовките“ беше 
хаотично, површна збирштина, затоа што ги гледаше Боливија, континентот според 
шаблонот, кој старите Инка и Маја цивилизации ги вреднува како нешто варварско, 
безиднинско. Нешто кое се изабило и како историја.“

По совет на свој пријател: „... отфрли ја гротеската од елитистичка европска по за, 
која претендира дека ние, мојава земја, мојот континент, сме нешто загубено, бол
но, дефектно, нешто дезориентирано, безиднинско, кое е осудено да дотлее во кли ма 
лишена од секаква егзистенцијална логика. ... Отфрли ја, по ѓаволите, вашата иди от 
ска претстава за нас како банана републики. ... Седни исчитај го нашиот боливиски 
Ал сидес Аргедас... потоа задругарувај со делата на Мексиканецот Октавио Паз.... Дру
жи се со нив извесно време и ќе видиш...“

И токму тоа и го прави. И добива многу јасна слика за ситуацијата на целиот 
континент, нешто што ќе му овозможи да оствари длабински контакти со власта и 
видни дејци во земјите во кои бил амбасадор. 

Во текот на мандатот во Боливија се случува еден државен удар. Како доајен на 
дипломатскиот кор игра важна улога во обезбедувањето на странските дипломати 
во земјата и во повторното воспоставување на односи со новата власт. 

За тоа свое искуство пишува: „Да се биде доајен во дни на уривање на дотогашната 
влада и воспоставување воена диктатура, пред сè во дните кога амбасадите – осо
бе но оние на околните земји, се преполнуваат со азиланти и кога контактите со ми  
нистерството, токму околу нив и нивната судбина, стануваа повеќе од итни и за
честени – беше приказна за себе.... Генералот ме извести дека бунтот на народот 
против Сан Рамон (шеф на полицијата и на боливиското разузнавање засолнет во 
амбасадата на Парагвај, историскиот непријател на Боливија заб. на приредувачот)  
веќе почнал... користејќи го бесот на демонстрантите да посакаат сето тоа да се 
круниса со насилно навлегување на демонстрантите во амбасадата, со што би се 
предизвикал далекусежен меѓудржавен конфликт кој би создал претекст за нова 
војна со Парагвај... По долги преговори, Сан Рамон го извлековме низ задните про
зорци на потонот и го префрливме на аеродром и отаде во Парагвај.....“
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Со својата дипломатска работа тој се посветува на зацврстување на односите 
меѓу двете земји и како врв на овие напори организира и посета на претседателот 
Тито.

Во 1971 е назначен за југословенски амбасадор во Перу. Воспоставува тесни 
врски со раководството на земјата и придонесува за развивање на економските 
врски, особено при обновата на градот Чимботе, по катастрофалниот земјотрес 
во мај 1970 година. Во текот на својот престој во Перу станува пријател со видни 
кул турни дејци од тоа време, особено со Марио Варгас Љоса. Добрите врски вос
поставени во Боливија продолжуваат и во Перу. Пишува: „Генералот (од случката 
со извлекувањето на Сан Рамон, заб. на приредувачот) повторно го видов неколку 
години подоцна, како амбасадор на Боливија во Лима.“... Од него ја слуша исповедта 
за смртта на Че Гевара, човек за кого Чашуле имаше вистинска почит. 

„Еден високовреднуван и школуван во американските известителни и воено
ра зузнавачки антигерилски институти поканува на исповеден разговор еден ам
басадор, уште и окопитен комунист, и згора на сето дипломатски застапник на Ку
ба и обожавател на Рамон (псевдоним на Че Гевара, заб на приредувачот). Беше 
навистина за неверување.. .. Затоа се приклонив кон мислата која ми се подаде, 
додека го слушав генералот, дека се работи за еден вид негова болештина. Негова 
исповед која мора да се изрече, истуши докрај, нека и – без ослободување од неа... 
Го разбирам Рамон кога му рекол на генералот, подавајќи му ги рацете: Ова за мене 
е крај и вечна слобода, а за тебе почеток на твојот безлек.“ Показ за сложеноста 
на Латинска Америка. Показ за длабочината на остварените врски. И почитта кон 
него, амбасадорот и кон него, човекот. 

Во 1978 година е назначен за југословенски амбасадор во Бразил. Престојот во 
оваа необична земја му минува во период на спокојство во соработката и односите 
со нашата тогашна татковина, Југославија. И тука, како и во сите други земји во кои 
амбасадорувал, изнасобрал интересни ракотворби на наивни сликари, скулптори, 
занаетчии – нивен белег за да си ги пренесе дома, да го потсетуваат. Некои од нив 
денес се видни и признаени уметници. Уште една книжевност изворно ја запознава 
и како личен интерес, но и како посредник за запознавање со вредностите и ис то
ријата на земјата. 

Сите негови мисии вклучуваат и прво отворање на амбасада во земјата на 
прием. Задача која сама по себе е многу сложена. Собраното искуство останува 
не  искористено по независноста на нашата држава во која новата насока, до де
нес, е дека нештата почнуваат од тие што се на власт. Немало доволно доблест и  
итрост да се искористи искуството на доајените на дипломатијата за да не се поч
нува одново, со можност за сериозни грешки. Не му било дадено да ги збогати 
новите државници со уката и искуството собрани и како писател и како дипломат. 
Особено како дипломат. Да подучи дека „никој не е имун, и покрај генијалноста, од 
човечките поревања“.
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Во периодите помеѓу дипломатските мисии добива високи општествени задол
женија. Во 1956 година е назначен за прв министер за култура на НР Македонија. Во 
1961 година на сцената на МНТ е праизведена неговата драма „Црнила“, подоцна 
за должителна лектира во средните училишта. 

Долг е списокот негови драми поставени на сцената: „Вејка на ветрот“, „Град  
скиот саат“, „Партитура за еден Мирон“, „Вител“, „Како што милувате“, „Родно крај
ци“, „Суд“, „Тројца и вистината“ и други.

Од 1970 година кога е објавен неговиот прв роман „Простум“, следат романите 
„Вомјази“, „Имела“, „Горчила“, „Конзулски писма“, „Канадски фрагменти“, „Така е 
(ако ви се чини)“, „Лимб“, „Ништо“, „Тој што нема име“, „Патот од себеси“ и други. 
Дел од неговото творештво произлегува токму од престојот во овие земји. Во 1985 
година го објавува својот роман „Канадски фрагменти“  и во 1987 и „Конзулски пис
ма“. Неговата драма „Вејка на ветрот“ зборува за проблемите на нашата миграција. 

Добитник е на низа награди меѓу кои: 11 Октомври за животно дело, Стале Попов, 
Војдан Чернодрински, Рациново признание и на највисоката во СФРЈ, Наградата 
АВНОЈ за животно дело.

Убаво е денес да се потсетиме и на овие негови зборови:
За јазикот: „Немало, нема демон на порекот кој се обидел да не нè порекне ка ко  

народ, како думање, како сказна, како песна, како тажење, како јазик, како лите ра  
тура, живопис, како култура, национална свест и мисла; нема демон кој ќе потсо
бере сили да застане и се обиде да додржи – пред и спроти – македонската јазична 
тврдина.“

За литературата: „Македонската литература токму како вредност која ги полага 
со успех сите испити и најстрогите критериуми стана – најсилниот доказ не само 
за јазикот, туку и за националниот идентитет. И најзагрижените порекнувачи 
мо раа да застанат пред таа непореклива вистина и стана малку релевантно дали 
и кога ќе го признаат својот пораз.“

Академик Луан Старова
... Останува импресивна моќта на нашиот автор да ја одржува творечката 

дистанција во однос на „конјунктурните проблесоци“ на дипломатијата, сво
јата крепка ангажирана мисла, во прилог на едно македонство кое ќе ја бара 
својата потврда во универзалните вредности на простумењето...

... Разговорите со Коле Чашуле за дипломатијата беа драгоцени. Се оби ду
ваше со несебична отвореност, со широкоградост, да ме внесе во „тајните и 
невидливи места  на југословенската дипломатија, но и во дипломатијата на 
животот воопшто“ ... Се сеќавам на неговата дефиниција за телеграмата, 
како краен „продукт“ на дипломатскиот интелект. Позната беше неговата 
„теорија за преспивањето на телеграмата, една ноќ пред да биде испратена 
во централата“...
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Коле Чашуле е роден во Прилеп во 1921 година. Се школувал во родното мес то,  
заедно со своите врсници и идни великани на македонскиот народ Блаже Ко

нес ки, Наум Наумовски и Крсте Црвенковски и потоа во Битола. Ги започнал 
студии те на Медицинскиот факултет во Белград, а студентските денови му  
се исполнети со активности во комунистичкото движење. Забележено е дека тој 
ги донел во 1940 година првите примероци на „Бели мугри“ во Скопје. Студиите 
ги прекинува април скиот нацистички напад во 1941. Еден е од учесниците во 
нападот на полициската станица во Прилеп на 11 октомври 1941 година, со што е 
означен почетокот на ма кедонското антифашистичко востание. По една акција 
на скопската партиска орга низација во 1942 година за ликвидирање на агент на 
бугарската окупациска управа е осуден на доживотна робија и затворен во Ид
ризово. По бегството од затворот во 1944 се вклучува во партизани. Носител е 
на Партизанска споменица 1941 година. 

Во слободно Скопје добива раководни задолженија во Радио Скопје и во Маке
дон  скиот народен театар, но напоредно ги објавува и своите творби, прикази, 
пие си  и драми. 

Во светот на дипломатијата влегува во 1952 година и бил генерален конзул во 
Торонто и амбасадор последователно во Боливија, Перу и Бразил. Неговиот син 
Сло  бодан Чашуле, министер за надворешни работи на Република Македонија во  
19982001 година имаше ретка можност покрај својот татко, студирајќи на 
прес   тиж ни школи во државите каде Коле Чашуле бил амбасадор, изворно да се 
за познава со дипломатскиот занает.

Глигор Чемерски: Коле Чашуле
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Коле Чашуле ги почувствувал да 
марите на Прилеп уште од детска 
возраст. Познавањето на сите скрие
ни катчиња, но и тајни, на градот 
под манастирот Трескавец наоѓа од 
раз во неговото литературно тво 
рештво. Низ неговите дела ги нао 
ѓаме и официјалните и народните 
именувања на топосот. Нему му се  
многу познати и блиски размислу
вањата, копнежите и страдањата 
на жителите. Живееел со нив, мно

гу мина и лично ги познавал, што на неговиот роман „Премреже“ 
(1977, Скопје) му додава нова вредност – уверливост. Впечатливи се 
описите на познатите семејства од Прилеп, граѓаните кои нешто 
значат во градската средина, еснафите и сиромасите, но и оние 
иселеници кои го понеле или само заумислувале дека успеале да го 
понесат со себе духот на Прилеп. 

Бездруго, проф. Крамариќ бил заинтригиран од фабулата: бу
гарски полициски началник по окупацијата во 1941 во Прилеп, ин  
струиран од својот шеф, е испратен со умисла дека доаѓа меѓу свои  
сонародници. Соочен со реалноста, неговата визија целосно се рас
прснува. И воопшто не е за изненадување што др Крамариќ го одбрал 
токму романот „Премреже“ за да го елаборира поимот нација во 
овој свој труд. За читателот денес неизбежна е импресијата дека 
пред безмалку половина век Чашуле како вистински визионер ги 
ан тиципирал проблемите со кои нашата татковина се соочува 
денес.
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... Во романот „Премреже“ .... приказната е за градот  
Прилеп, за неговите граѓани, нивните „крпи и закрпи од  
секојдневниот живот“, нивните мали тајни, јавно иска 
жани верувања и доблести, тајни пороци, традиционал 
ни обичаи, политички и секакви дру ги заблуди, исто рис  
ки трауми, за неодамнешната српска окупација, за уред
ните полициски архиви, за некои дамнешни времиња, 
како и за првите денови на Втората светска војна, за 
влегувањето на некои „нови“ војски/ослободители во  
градот, за од несувањето на обичните граѓани во такви  
„гранични ситуации“, за нивните реакции и страву вања,  
а сето тоа се само приказни за културата на еден град/ 
нација. Затоа и во ова дело се поаѓа од постмод ер нис  

тичката идеја дека е прифатливо и возможно „на цијата“ да се толкува како плод 
на „имагинацијата“, односно дека нациите се „на ративи“ што се подложни на „де
конструкција“. А токму градот Прилеп е темелен прин цип на Чашуле за организирање 
на наративот...

... Бидејќи културата, меѓу другото, е и своевидно проширување на политичкото 
поле, тогаш одговорот што ни го нуди овој роман /еманципаторска приказна на клуч
ното прашање: зошто се дошло до толку драматично, неочекувано (и тоа во моментот 
на толку посакуваното „ослободување“ од долгогодишната српска окупација) разли
кување на еден (македонски) од друг (бугарски) ентитет  – кога тој станува свесен де 
ка е невозможно да се постави знак на еднаквост. Токму тоа го претставува најин три
гантниот негов дел ...

„Од цела Македонија  ми рече Гешев – против Прилеп се имаат кренато најмногу 
војни и најмногу заговори. Сите со една единствена цел: да го одродат од нас! Да го 
посрбат! Да го одб`лгарат! Имено затоа Прилеп бил и останува за нас онаа крепост 
на Бл`гарштината каде што ќе ги биеме и ќе ги добиеме, се разбира, сите наши оте
чествени војни! Прилеп е градот каде што треба да се овековечиме себеси ... како бл`гар
ско племе, еднаш за секогаш.... Без Прилеп тоа уште не сме, до крај!“

„NAcIjA – tekst IlI sAN“ 
(NA pRIMjeRu RoMANA k. ČAšule “IskušeNjA”), 
СКОПЈЕ 2013

Проф. д-р Златко КРАМАРИЌ
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... Но веќе во своите први формални и неформални контакти, попатни разговори 
со жителите на овој град тој ќе слушне и некои други приказни кои никако не се вкло  
пуваат во неговата „вистина, во неговот каталог на `познавања` за Прилеп/Маке до ни 
 ја“... И тоа соочување ќе биде болно – целосниот слом на раскажувачот е логична пос  
ледица на конфликтот на спротивните „вистини“... Имено, вистинскиот нацио на лен  
дискурс којшто раскажувачот постепено го открива во текот на престојот во Прилеп на 
никаков начин не соодветствува  со „предзнаењето“ на раскажувачот, со стереотипот 
за него. Сè она што тој замислува дека го „знае“ за луѓето, за нивните обичаи и веру
вања, сурово го демантира воената реалност во Прилеп и во Македонија: ништо не е 
онака како што „господарите“ во Софија му имаат кажувано дека ќе биде... 

„Прилеп е сложен – ми рече Димитар Талев –толку сложен што дури и јас, што 
сум се родил во него не се чувствувам способен да понудам некаква дефиниција за него. 
Прилеп е свој бидејќи е непредвидлив... Официјална Бугарија и денес – како што се гледа 
од документите што нејзината Влада ги објавува последниве месеци, сè уште верува 
дека животот овде, во Македонија, се скаменил некаде во 1917. И дека од тогаш досега 
ништо, ништо не се случило! Според таа визија Македонија не чинела ништо друго, 
освен што така скаменета, чекала да дојде тоа таканаречено бугарско време кое ќе 
ја ослободи, со мазохистичко верување во своите страдања како утеха. Од ова болест 
Бугарија не болува од вчера!“

Адаптација: Д. Белчев
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Извадоци од колумната на Коле Чашуле под наслов: 
За македонските работи/ Петтата колона на заговорот, 
објавена во „Нова Македонија“, 27 април 1991 година

... Судбината на секој историски настан е да доживее критичка проверка во 
времето... Времето доаѓа да воспостави вистински, природен ред на нештата, да 
провери што е што, кој е кој, да ги определи вистинските димензии на настанот и 
посебно неговите последици...

2. Историскиот настан има две паметења. Едното е колективно, а второто ин
тимно, поединечно... Обично се исповеда дека колективното паметење. име нува но 
Историја, е исклучителна привилегија на победителите. Па и се вели дека исто ри  
јата ја пишуваат тие... Но, и поразените имаат свое, исто така колективно паметење. 
И во него има хиерархија, но и сила на огорченост, сила на омраза, порив кон ом
раза, порив кон одмазда. Паметењето на поразените боли и затоа трајно го обновува 
поривот по нова сфатка, по одмазда, по победа.

Смените во Историјата, по правило, особено кога се темелни, коренски, дове
дуваат до тектонски поместувања, па и до тоа вчерашните победители да се најдат 
меѓу поразените, а поразените како победители! И тогаш доаѓа до преуредба на 
ко лективното паметење, на Историјата. Приказната, без многу инвенција се повто
рува. Во тој поглед човештвото не покажува досега голем степен на мудрост и 
толеранција.

6. Бездруго, во разгледот, анализата и строгата критичка проверка, и вред ну
вање, на севкупната историска, општествена, државна и национална пракса за из
минатите педесет години, постојат бројни приоди, исходни позиции и изводи.

Колективното и индивидуалното паметење одново се активираат. Овој пат стро  
го критички, што не ги исклучува ни доблеста ни пристрасноста. Ни обидите исто
риските факти да се заменат со фалсификати...

Можните разлики, па и спротивставености не можат да го избришат од исто ри
јата – востанието во 1941 година.

Без тој историски чин не е можно да се објасни ништо од современава историја 
на Македонија. Меѓу другото, и затоа што е востанието од 1941 година меѓународно 
афирмиран историски чин, со кој македонската националноослободителна борба 
се вградува трајно во светската антифашистичка коалиција како нејзин органски 
дел. Историскиот чин на востанието од 1941 година го постави македонскиот народ 
во редот на малкуте европски народи кои имено во таа 1941 година. изнајдоа вера и 
сила да се кренат на вооружено востание.

Со тој историски чин македонското прашање стана составка на антифа шис
тичката, ослободителна, војна, а македонската востаничка акција дел од општата 
антифашистичка стратегија.

7. Најјасно се откројува вистинскиот раст на востанието од 1941 година врз фонот 
на односот на антимакедонскиот заговор против него... 
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8. За сите кои брзорако, лесномислено, се запатувааат по врвиците на обез вред
нување и порекнување и на востанието од 1941 година, и на ослободителната војна, 
и на АСНОМ и на Република Македонија, остануваат следниве прашања:

Како ќе изгледаше Македонија, воопшто и денес, без тој историски чин, вос
танието од 1941 година?

Како ќе изгледаше Македонија да не победеа партизаните, макар и само во Вар
дарскиот дел од Македонија?

Ќе имаше ли можност за АСНОМ?
За создавање суверена македонска држава?
Како ќе изгледаше Македонија, врз фонот на непостоење на востанието од 1941 

година, да победеше четничката варијанта врз југословенскиот простор?
Ќе имаше ли, воопшто, можност да се зборува за македонска држава, јазик, кул

тура, национална, меѓународна, светска афирмација?...
10. Денес Република Македонија, имено како рожба на востанието од 1941 го  

ди на, како рожба на ослободителната војна, како рожба на вооруженото само
определување на Македонците за самостојна, национална и државна егзистенција 
– е југословенски, балкански, европски и светски афирмиран, непореклив факт.

Имено затоа антимакедонскиот заговор, губејќи ја војната на стратешки план,  
сведувајќи се себеси на анахроничка импотенција да порекне една светски афир
мирана држава и национална стварност, своите стратешки обиди и планови ги 
насочува кон две за него суштествени цели:

Првата, внесување дезориентација во македонското национално битие, како по  
однос на неговата автохтоност, така исто и по однос на јазикот, литературата, наци
о налната мисла, култура и уметност, а најмногу по однос на македонската нова 
историја....

И втората, обновата на братоубиството, на македонските црнила од себеис тре
бување, на создавањето клима и менталитет на терор и насилништво, на деградација 
на сè што е ослободително и сврзано со востанието од 1941 година....

Аргументите на антимакедонскиот заговор веќе денес се јасни:
Востанието од 1941 година беше комунистичка ујдурма, република Македонија и 

македонската нација коминтерновски копилиња, а македонската нација, и држава, 
сиве изминати педесет години докажаа, а со обновениот терор, насилништво, бра
тоубиство допрва ќе потврдат, дека немааат право на – национална и државна ег
зис тенција.

12... Мудроста обврзува, и во колективното и во индивидуално паметење, да не 
се загуби – почитта кон себеси и својата историја.

Непочитувањето на историските факти му е најмил сојузник на антимакедонскиот 
заговор.

Нивното, пак, покренување  негов триумф.
И колективното, и индивидуалното, паметење се повторно на испит.
Поправен испит нема да има.
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Москва се позиционира како играч во поши ро 
киот регион на БИ (Регион) користејќи ја својата во
ена моќ за успешно обликување на  дипломатските 
решенија, при што своите напори ги фокусира кон 
поддршка на една против друга страна наместо да  
бара вистински компромис. Се позиционира и ка 
ко играч во Регионот, градејќи добри односи со еден  
број држави, вклучително и тие кои се во конфликт 
Израел, Иран, Саудиска Арабија, Сирија, Турција и 
Египет. 

ЕУ, во улога на глобален актер, најдиректно го  
почувствува влијанието од војните на БИ, не успе 
вајќи дипломатски да влезе во Регионот на начин 
со кој ќе помогне за ставање крај на конфликтите во 
Либија. Попречена од внатрешните поделби, неј  

зиниот потенцијал за посредништво е усложнет и од земјите членки кои продаваа 
оружје на една од страните во конфликтите. Ослабена е и поради внатрешните по
литички превирања во Унијата со напуштањето на Британија од Унијата. 

Кина засега, се чини незаинтересирана да игра политичка улога на БИ, навидум 
е задоволна да ги гледа своите глобални ривали ослабени и на кој начин ги трошат 
своите ресурси преку нивното инволвирање во Регионот. Нејзините основни ин те 
реси несомнено се економскиот развој со земјите од Регионот, обезбедувајќи без
беден пристап кон Заливската нафта.  

Во арапскиот и исламскиот свет, регионалните механизми функционираат да  
леку под можностите. Арапската лига, која исклучува клучни БИ актери како што  
се Иран, Израел и Турција, е толку длабоко политизирана и поларизирана пришто  
е оневозможена нејзината ефективна улога во решавањето на повеќето конфликти. 
Организацијата за исламска соработка, која е пошироко инклузивна во Регионот 
нема развиено цврсти инструменти за посредување при конфликти. Дури и регио
налните организации, како што е Советот за соработка со земјите од Персискиот 
Залив*** има тешкотии да создаде заедничка позиција за конфликтите во Регионот, 
поради што е внатрешно поделен. 

 Државите производители на оружје продаваат оружје на една или на повеќе 
страни во оружените конфликти со што ги поткопуваат мировните напори и ги  
подгреваат војните. Иронијата да биде поголема овие држави, истовремено, изја

БЛИСКИОТ ИСТОК МЕЃУ ЗАЕДНИЧКАТА БЕЗБЕДНОСТ  
И ЗАЕДНИЧКИОТ РАСПАД (2)

Јошко СтАНКОВИЌ Македонска панорама
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ву ваат дека сакаат прекин на судирите и истите да се разрешат по дипломатски 
пат. Војната и хуманитарната катастрофа во Јемен претставува најзабележителен 
пример. 

Сложеноста на испреплетените конфликти на БИ, заедно со несоодветните ин
струменти што се на располагање на меѓународната заедница за нивно решавање, 
силно ја потенцираат потребата за нов пристап. Една од можностите е да се изврши 
промена на иницијативите на „Групата земји пријатели на државите од Регионот“ 
кои ја уживаат поддршката на меѓународните организации и други институции, 
како што се ОН, ЕУ, Арапската лига и Советот за соработка со земјите од Заливот. 
Клучот за успех е во навременото мониторирање, согледување и преземање навре
мени мерки во случај на разгорување на вооружените конфликти во било кој дел од 
Регионот. 

Глобалните и регионалните актери потребно е да ги усогласат своите спро тив  
ставени интереси кои би биле во насока за успешно разрешување на локалните кон
фликти. Доколку се оди со ваков пристап треба да се има предвид дека повеќето 
воени судири во Регионот отпочнале локално, а потоа се прошириле вовлекувајќи 
регионални и други глобални актери. Сирија и Јемен на пример, ја следеа оваа ше  
ма за локализирање на конфликтот и приведување крај на истиот. Доколу пак  Иран  
и Саудиска Арабија престанат да го подгреваат конфликтот во Јемен и да ги охра
бруваат своите сојузници, шансите за интрајеменско решение ќе бидат реални. 

Инклузивен дијалог може да отпочне во релативно ограничен облик, доколку се 
вклучат сите главни актери како што се Саудиска Арабија, ОА Емирати, Катар, Оман, 
Кувајт и Бахреин членки на Советот за соработка со земјите од Заливот, заедно 
со Иран и Ирак, каде несомнено тензиите се на највисоко ниво и претставуваат 
нај голем ризик за сеопфатна војна. Од друга страна главните антагонисти САД и 
Иран, кои најверојатно можат да предизвикаат таква војна, успешниот дијалог меѓу 
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овие две држави, колку и да е посакуван, се чини е далеку од остварување. Меѓутоа, 
овие две сили кои одржуваат тесни врски и сојузништва во Регионот, можат да ја 
намалат веројатноста од конфликт и да отпочне процес на поширока деескалација. 

Заливските држави не ја прифаќаат идејата Иран да добие меѓународно приз
нание да го води регионалниот безбедносен режим и покрај тоа што се повикува 
на успехот што го постигна по дипломатски пат во Ормускиот мировен потфат. 
Во суштина проблемот е од глобален карактер и се однесува на регионалната без 
 бедност на Регионот, при што се бара оваа земја дa ја реализира програмата за ста
вање на страна на нуклеарните и/или балистичките ракети. Во случајот би било 
подобро некоја помала Заливска држава со релативно неутрален профил, на при  
мер Кувајт или Оман да иницираат организирање конференција на која би се раз
говарало за начинот за зголемување на заедничкото разбирање за широк спектар 
на заеднички прашања на полето на безбедноста.  

По појавата на КОВИД19, чие ширење не беше поштедена ниедна земја, се за
канува да ја намали економската соработка во светот и сериозно да оштети цели 
економии, вклучително и БИ. Иран беше најтешко погоден и оттогаш се претвори  
во најлошо погодената земја на БИ, веројатно ќе следат Ирак, пренаселениот Египет 
и др. Причина за тоа е преголемата оптеретеност на здравствена инфраструктура, 
недомаќинското управување, корупцијата и други фактори.  

Хуманитарните кризи можат да понудат можности за дијалог и соработка кон 
кон ублажување на последиците на пандемијата. Некои од помалите Заливски др
жави одговорија на иницијативата. Катар, исто така, изненади и покрај блокадата 
што ОН ја воведе кон оваа држава. ОА Емирати и Кувајт во февруари и март 2020 
испратија медицинска помош и поддршка во Иран, која меѓу првите држави во  
Регионот ги пријави случаите на зараза. Овие гестови се политички значајни и  
ис тите е потребно да се градат со намера за отворање натамошни канали за кому
никација. Во меѓувреме, ширењето на Ковид19 ги натера земјите да ги затворат 
своите граници, поради што во догледно време ќе биде невозможно да се реализира 
оваа и слична соработка. Сепак, гестот на добра воља може да опстои и политички 
да се искористи во иднина. 

Европските влади, плашејќи се од ефектот на масовна миграција кон своите 
земји, хуманитарната помош ја насочуваат во државите од Регионот зафатени со 
пан демија  со цел за успешно справување со оваа зла болест. 

***Gulf Cooperation Countries
 Јошко Станковиќ
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Неодамна во издание на „Сигмапрес“ од Скопје се појави најновата книга на 
нашиот член, амбасадорот Виктор Габер. Насловот, кој митот го става во корела
ци ја со политиката, ни најавува разработка на една тема исполнета со загатки кои  
произлегуваат од суш тината на митот кога тој се вградува во политиката, во таа  
дневна активност што ги координира општес твените потреби и интереси. Проучу
вањето на фе номенот на влијанието на политиката и политичкото врз нашите жи  
воти неминовно е испреплетено со со циокултурните и економските услови во кои  
опсто јуваме, но и интимните, психолошките состојби во кои потпаѓаме. Во завис
ност од тие дадености ние ги обликуваме и нашите дејствија, при што се служиме и 
со митови, кои во политичкиот ангажман често се злоупотребуваат заради пос тиг
нување на „повисоки“ цели.

Авторот на книгата констатира дека човештвото се потпира на митови. Митовите 
се основата врз којашто homo sapiens почнува да ги организира меѓусебните односи. 
Тие и го бранат од непознатото, тие и го храбрат за совладување на непoзнатото, му  
создаваат чувство на сигурност. Веројатно уште во мугрите на издвојувањето на 

НАЈНОВА КНИГА НА ВИКТОР ГАБЕР 
„МИТОТ, АЛАТКА ВО ПОЛИТИКАТА“

ОСВРт

Меѓу двата броја
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нашиот предок од анималната средина, од која произлегува, со првите обиди да  
се подобрат шансите за опстанок природно било да се доделуваат задачи во заед  
ницата, да се специјализира секој поединец. За секоја одделна активност со не си  
гурен тек и резултат било логично да се бара и заштитник, но и поттик со себеу бе 
дување дека на помош ќе пристапи некоја (имагинарна) сила која ќе го води човекот 
кон неговата цел. Митот декa таква сила постои надвор од неговата моќ лебди во 
неговата потсвест.

Таа логика владее во десетиците илјади години што се впишани како човечка 
праисторија и историја. Денешната цивилизација, со сите свои разновидни форми 
и именувана како западна, азиска, абориџинска или на Догоните, Маите и Астеките, 
ја применува истата матрица.

Денес науката дефинира дека социологијата, политичката или каква и да е дру га 
научна дисциплина, се труди да ги растолкуваат односите меѓу поединците и нивните 
заедници, кои низ историјата добивале најразлични облици. Авторот Виктор Габер 
ни понудува специфичен поглед во една гранична, а воедно и интегрирана научна 
област  политичката социологија. Бидејќи општеството и општествените појави, 
како и структурата и динамиката на општествата, се неразделни од инкорпорирање 
на митот, кој прави привид на подвиг, на надминување некоја тешкотија ...Нашиот 
живот, volens nolens, е неразделен од митот. 

Овој труд е фокусиран на политиката како инструмент за уредување на општес
твата, но и на меѓудржавните односи. И токму тука авторот ја додава клучната 
вред ност. Здружени се неговата научна поткованост во политичката соцологија, 
животното искуство во политиката (вклучувајќи ја и дипломатијата) и интересот за 
митот како појава, но и како инструмент. Низ четири поглавја, тематски структу
рирани, тој ни го прикажува вклопувањето на митот како интегрална компонента на 
човечкиот напредок, и во добро и во зло. За жал и тогаш не недостасуваат посегања 
по ниски страсти, по имагинарни митови... Митот во функција на политиката е 
предизвикот кој авторот го решава на начин што ја поттикнува нашата читателска 
љубопитност.
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На пригоден начин, кон средината на јуни, 2021 година, во прос
ториите на Меѓународниот славјански универзитет Гаврил Романович 
Державин во Свети Николе, членот на Дипломатскиот клуб Скопје 
Драган Јањатов на употреба и користење на библиотеката на Универ
зитетот и отстапи дел од изданијата на своите книги од областа ме
ѓународните односи, дипломатијата и меѓународното право. (Основи 
на дипломатската служба, Московски записи и Постсоветски мери
дијани).

На донацијата, од името на Меѓународниот славјански универзитет 
Гаврил Романович Державин се заблагодари основачот на оваа македон
ска угледна високообразовна установа, др Јордан Ѓорчев.

КНИГИ ОД ДРАГАН ЈАЊАТОВ 
ЗА МЕЃУНАРОДНИОТ СЛАВЈАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ 

ГАВРИЛ РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН 
СВЕТИ НИКОЛЕ- БИТОЛА

Донации:
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НА ДРАГИОт ПРИЈАтЕЛ

Знам дека на Твојата маса
Има една недовршена песна

И до неа пенкалото
Со кое си пишувал

За клетата судбина на родот.
Почивај и сонувај, а земјата нека ти е лесна,

И биди сигурен дека ќе те чека
Засекогаш  недовршената песна.

Дома си, Трајане,
Во Твоето Арбиново ќе векуваш векум

Обездомен и скитник не си бил
Како јас во времето клето.

И нема како Ти поврат и почивка
Да имам во мојата дома

Почивај и блазе си таму каде што си
Свој во својата дома

Петре Наковски

IN MEMORIAM
ТРАЈАН ПЕТРОВСКИ

(1939-2021)

Дипломатски летопис
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