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РЕДАКЦИСКИ ДИСКУРС
Почитувани читатели,
На заминување испраќаме уште една тешка, но значајна „Ковид“ година,
во која Дипломатскиот клуб-Скопје, втора година по ред, се соочува со
познатите проблеми и тешкотии во работата. Нашите активности
вообичаено редовно се одвиваа во рамките на утврдената Годишна
програма за работа на Клубот. Овој пат таа програма, се разбира, беше
сообразена и подредена на правилата и протоколите на пандемиската
ситуација во земјата. Не беше ни малку лесно и едноставно непречено да
се одвиваат редовните активности, а Клубот да продолжи да егзистира и
да функционира. Опстоивме во крајно редуцирани комуникациски услови,
со строги ограничувања за собирање и групирање на членовите на Клубот
и на неговите многубројни надворешни соработници. 		
Во такви изнудени услови овој пат до израз дојдоа и помогнаа улогата
и значењето на редовното излегување на печатеното и електронско
гласило на Клубот - „Дипломатски летопис“. И во наметнатите ограничени услови „Летописот“ претставуваше своевидна отворена трибина
за размена на разни информации, новости и анализи од сферата на
меѓународните односи и дипломатските активности во РС Македонија
и нејзините ДКП-а во странство. Се разбира, притоа не беше занемарен
и основниот зацртан концепт за хронолошко-аналитички пристап
во третирањето на суштинските актуелни и историски прашања
во меѓународната политика, меѓународното право и меѓународната
дипломатска историја. Списанието, благодарение на несебичното
залагање на членовите на неговиот Издавачки совет, а и на Редакцијата,
да не бидеме нескромни, остана и натаму отворено за сиве овие прашања
и во целиот пандемиски период. Тоа нашите редовни читатели нагледно
можат да го видат и од содржината и подборот на темите и насловите
и во овој нов 12-ти број на списанието. Авторите се осврнуваат врз
30-годушнината од т.н. Бадинтерова комисија, на историската посета
на македонски претседател на Грција, на новите заладувања во односите
Исток-Запад, на именувањето членови на Дипломатскиот клуб за шефови
на ДКП на РСМ, на дипломатската активност во услови на пандемија и
друго.
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Ако во 2019 и во 2020 година акцентот во активностите на
Дипломатскиот клуб, а со тоа и на тематскиот опус на „Дипломатскиот
летопис“, беше ставен врз одбележувањето на значајната годишнина,
50 години постоење на македонската дипломатија. Во тековнава
2021 година соодветно го одбележавме и големиот и значаен јубилеј, 30
години самостојна и независна Македонија. Тоа е настан за сеќавање и
почит, којшто влегува во историјата, со кој е потврден македонскиот
државотворен и меѓународен субјект и легитимитет. Во овие три
децении се остварени и реализирани значаен дел од зацртаните државни
и национални надворешно-политички и стратешки приоритети.
Меѓутоа, во изминатиот период членовите на Клубот беа погодени и
најмногу ги потресе смртта на неколкумината колеги-дипломати, редовни
и активни членови на Дипломатскиот клуб-Скопје, кои имаа значајна улога
во неговата работа уште од основањето на Здружението.. Оваа загуба
остави ненадоместлива празнина, како во редовите на членството,
уште повеќе во креативниот - творечки негов дел и во активностите на
Клубот. Посебно таа празнина може да се почувствува на страниците
на „Дипломатскиот летопис“, каде што тие колеги редовно се огласуваа.
Во оваа пригода, уште еднаш им оддаваме почит и признание на нашите
колеги-членови, кои засекогаш не напуштија. Сеќавањата и спомените за
нив ќе останат трајно забележени во аналите и историјата на нашиот
Клуб, во „Летописот“ и во нашата колективна меморија.
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ВО ФОКУСОТ

ПРВА ОФИЦИЈАЛНА ПОСЕТА
НА МАКЕДОНСКИ ШЕФ НА ДРЖАВА НА ГРЦИЈА
Претседателот на Република Северна Македонија Стево Пендаровски ја оствари
првата, би се рекло историска посета на Република Грција, историска со оглед на
децениските реминисценции кои свои корени влечеа од минатото. На ваквиот
поволен развој на односите секако најзначајна улога одигра потпишувањето на
Преспанскиот договор, што почна да ја релаксира и политичката клима меѓу
двете земји, но и широката меѓународна поддршка за таквиот храбар исчекор за
надминување на тензиите меѓу две земји и нивните народи.
За време на посетата на Атина претседателот Пендаровски оствари средби со
највисоките грчки државни функционери, кои му „потврдиле дека Преспанскиот
договор важи, ќе се почитува и дека има политичка волја за негова целосна
имплементација“. 1

После тет-а-тет средба со претседателката на Република Грција, Катерина
Сакеларопулу, делегациите на двете држави на пленарен состанок извршија
опширна размена на мислења
Од Изјава на претсдателот Пендаровски дадена по средбите со грчките хомолози, објавена на сајтот на Кабинетот на ПРСМ.

1
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При овие средби со претседателката Сакеларопулу, претседателот Пендаровски ја потврди определбата на македонската страна за остварување на
одредбите од Преспанскиот договор за што побара, со постепеното надминување
на стагнацијата заради пандемијата од Ковид – 19, комисиите да продолжат со
работа, а грчката страна да покаже поголема ажурност. Според соопштението од
неговиот Кабинет таквите меѓудржавни договори треба да се чуваат, заштитуваат
и имплементираат, што особено се однесува на натамошно продлабочување
на досегашните напори на Заедничкиот комитет на експерти за историски,
археолошки и образовни прашања, кои веќе имаат потпишано четири записници.
На средбата со претседателот
на грчката влада Константинос
Мицотакис, претседателот Пендаровски, повикувајќи се на
стратешкото партнерство кое за
Рeпублика Северна Македонија
и Република Грција произлегува
до Преспанскиот договор, побарал грчка подршка за деблокада на македонските евроинтеграции на претстојниот Самит
Европска унија – Западен Балкан.
Како неспорен доказ за ова партнерство треба да се истакне донацијата со
20.000 вакцини како придонес на грчката влада во справувањето со пандемијата
во нашата земја, како и несебичната пожртвуваност на грчките пожарникари
во гаснењето на пожарите во гевгелискиот регион ова лето, што е нагласено на
средбата со премиерот Мицотакис.
Според извештаите во медиумите, кои со извесна воздржаност ја најавуваа и ја
следеа посетата на претседателот Пендаровски на Атина, останува впечатокот дека грчката страна, во врска
со оваа посета, сакала да
нагласи дека ја потврдува
својата поддршка на интеграцијата на Република Северна Македонија во Европската унија. Наедно, дека
оваа посета го потврдува
позитивниот тренд во осносите, но и дека останува
двете страни да вложат дополнителни напори оваа
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политичка атмосфера да даде конкретни резултати на сите полиња од заеднички
интерес. Независно што и јавно беше нагласувано дека сè уште постојат
„отворени“ прашања кои треба да се надминат за забрзување на соработката и
за зацврстување на довербата меѓу двете општества, тие прашања не добиваа
квалификатив, како во минатите децении, на пречка во развојот на односите.

Прв шеф на грчка држава во Скопје во 1954 година
„Се случи и нешто незамисливо, а само пет години од крајот на
Граѓанската војна во Грција! Меѓу другите, во 1954 година во Скопје, на
пропатување, „на едно кафе“ и разговори со македонското раководство
боравеше и грчкиот крал Павле.Тоа е период кога се очекуваше да
се надминат идејните разлики меѓу двете држави, а по остриот
судир на југословенските комунисти со советскиот блок. Дури не се
очекуваше дека разликата во гледањето на именувањето на народот,
јазикот и културата на претставниците на Македонија, ќе бидат
пречка за остварување на таа средба и разговор, туку во преден
план беше демонстрацијата на волја за истакнување на интересот
за заедничката безбедност и економски развој, додека паралелно
се одвиваше и малограничниот промет на луѓе и стоки, преку
југословенско (македонско)-грчката граница.“ (Од книгата на Виктор
Габер „Од објект до субјект – Македонија во меѓународните односи“,
Fridrich Ebert Stiftung, Скопје, 2017, стр. 187)
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Редакцијата на „Дипломатскиот летопис“
на сите свои редовни читатели и на
членовите на Дипломатскиот клуб - Скопје
им ја честита
НОВАТА 2022 ГОДИНА
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ГОДИШНИНИ
Димитар БЕЛЧЕВ
ТРИЕСЕТ ГОДИНИ ОД АРБИТРАЖНАТА КОМИСИЈА
НА ЕЗ ЗА МИР ВО ЈУГОСЛАВИЈА
Распаѓањето на СФР Југославија на политички план во текот на 1991 година, дополнително обременето со оружени акции на
армијата на државата и на различни паравоени
формации, го подигна алармот не само во
соседството, туку во цела Европа. Европската
заедница со неколку свои дипломатски демарши и одлуки се обидуваше да се снајде во таа
конфузија. Соочена со драматичниот процес кој
претставуваше реална закана за стабилноста
на меѓународниот поредок воопшто, во август 1991 година ја организираше
Конференцијата на Европската заедница за Југославија, со Холандија како
домаќин. Задача на Конференцијата беше обезбедување мирно усогласување на
спротивставените желби на водачите на југословенските народи, со исклучување
на примена на сила. Учесници на првата седница на Конференцијата беа
претставници на државата Југославија, на нејзините републики и на Заедницата,
а нејзин претседавач беше лордот Карингтон од Обединетото Кралство.
Заедницата ја објави својата одлука дека е подготвена да прифати секакво
решение кое ќе произлезе од преговори, што уште повеќе ја усложни ситуацијата.
Во текот на работата на Конференцијата се вклучи и специјалниот пратеник на
генералниот секретар на ООН Бутрос Гали, поранешниот државен секретар на
САД Сајрус Венс.
Со одлука на Министерскиот совет на ЕЗ во август 1991 година беше воспоставена „Арбитражна комисија на Mировната конференција за поранешна Југославија“.
Во одлуката се наведува дека дијалогот меѓу спротивставените страни ќе биде олеснет со именување претставници од Заедницата. Од тие причини „Министерскиот
совет се одлучува да делегира личности со репутација во составот на Комисијата, кои
заедно со членови делегирани од регионот би добиле мандат да предложат решенија за постигнување мир“. Политичките дебати за нејзиниот состав, што се водеа на
Конференцијата за мир во Југославија, покажаа дека е невозможно да се постигне
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согласност за членовите од регионот. По тој разочарувачки исход ЕЗ во септември
1991 година усвои одлука Комисијата да ја сочинуваат претседатели на највисоките
уставни судски инстанци на пет држави членки на Европската заедница, во состав:
Робер Бадинтер, претседател на Уставниот совет на Франција
(Robert Badinter/President of the Constitutional Council of France,
Président du Conseil constitutionnel de France)

Роман Херцог, претседател на Сојузниот уставен суд на Германија
(Roman Herzog/President of the Federal Constitutional Court of Germany
Präsident des Bundesverfassungsgerichts Deutschland)
Алдо Корасанити, претседател на Уставниот суд на Италија
(Aldo Corasaniti/ President of the Constitutional Court of Italy
Presidente della Corte costituzionale d’Italia)
Франциско Томас и Валиенте, претседател на Уставниот суд на Шпанија
(Francisco Tomás y Valiente/President of the Constitutional Court of Spain
Presidente del Tribunal Constitucional de España)
Ирена Петри, претседателка на Арбитражниот суд на Белгија
(Irène Pétry/ Présidente de la Cour d’arbitrage de Belgique
President of the Court of Arbitration of Belgium)
Нивниот прв состанок беше одржан во Париз на 11 септември 1991 година.
Членовите постигнале согласност Робер Бадинтер, судија со посебен интерес и
искуство во меѓународното арбитрирање, да биде нејзин претседател, по чиешто
име потоа Комисијата е пошироко позната како “Комисија на Роберт Бадинтер“.
Комисијата по барање на Министерскиот совет и на претседателот на Конференцијата за мир во Југославија имаше задача да изготвува мислења за различни
правни проблеми кои се јавуваат при распаѓање на сојузни држави, за постоење
и признавање на новите држави, за правилата за сукцесија и за новите државни
граници. Веќе на првата седница на Комисијата, Бадинтер ја дефинирал рамката
за дејствување, афирмирајќи ги притоа принципите на демократијата. „Во
Европа нема место за силата, а производ на Комисијата може да биде предлог до
Конференцијата и до Заедницата за мирно решение, кое е едновремено и правно“.
Но текот на настаните беше во целосна спротивност со оваа рамка –
вооружените акции и страдањата на жителите беа сè пожестоки од ден на ден.
Лордот Карингтон во средината на октомври 1991 година го обзнани својот план
за мир и ургираше републиките да се изјаснат за него. Тогашниот министер за
односи со странство Денко Малески оцени дека изјаснувањето на Македонија веќе
било познато бидејќи планот бил еден вид „европско-македонска копродукција“.
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Но веднаш стана јасно дека овој план нема поддршка од сите учесници на
Конференцијата ниту за правно, уште помалку за мирно разрешување на кризата.
Конференциската маса остана празна, без учесници. Место на оваа маса, решенијата ќе бидат носени на друга, без нивно присуство.
По дефинирањето на ставот во однос на Југославија, откако оформи Мислење
број 1 на 29 ноември 1991 година дека поранешната Федерација е во процес на
распаѓање, Комисијата се занимаваше со статусот на новите држави. Од тогаш до
јануари 1993 година Комисијата изготви 15 мислења кои се однесуваа на правните
проблеми кои произлегуваат од распаѓањето на државата и на условите за да
бидат признаени државите кои се појавуваат како резултат на овој процес.
Министерскиот совет на ЕЗ на 16 декември 1991 година усвои Декларација
за Југославија и за насоките за признавање на новите држави. Во насоките беа
внесени 16 прашања. ЕЗ очекуваше новите држави до 23 декември 1991 година да
изјават дали сакаат да бидат признаени како независни држави, а до Комисијата
да достават одговори до крајот на таа година.
Собранието на Република Македонија на 17 декември 1991 донесе Декларација
за меѓународно признавање на Република Македонија како суверена и независна
држава, која содржи изјава за прифаќање на насоките. Министерството за односи
со странство со писмо од 20 декември 1991 година го извести Министерскиот
совет за усвоената Декларација, а одговорите заедно со доказната документација
ги предаде во канцеларијата на Р. Бадинтер на 31 декември 1991 година.
Арбитражната комисија на ЕЗ на 11 јануари 1992 година го усвои, а на 15 јануари
1992 година го објави Мислењето број 6, во кое стои:
„Врз основа на изнесеното Арбитражната комисија смета дека
Република Македонија ги задоволува прашањата од насоките за
признавање на новите држави...“
„Commission d’arbitrage considère par conséquent que la République
de Macédoine satisfait aux critères des lignes directrices sur la
reconnaissance des nouveaux États...“
„Arbitration Commission consequently takes the view that the Republic
of Macedonia satisfies the tests in the Guidelines on the Recognition
of New States…”.
Тоа мислење на врвните европски правници дефинира дека државата
Република Македонија ги исполнува условите на Европската заедница за
меѓународно признавање. Со тоа Бадинтеровата комисија во однос на Македонија
ја исполни својата задача.
Мислењето беше ставено на маса пред министрите за надворешни работи на
државите членки на Европската заедница за да се произнесат. Натамошниот тек
на настаните не е поврзан со господин Бадинтер.
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РOБЕР БАДИНТЕР,
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УСТАВНИОТ СОВЕТ НА ФРАНЦИЈА
Робер Бадинтер е роден во Париз во 1928 година. Студирал на Правниот факултет во Париз и
на Универзитетот Колумбија во Њујорк, а дипломирал на Сорбона. Во почетокот на кариерата
бил адвокат, а правната историја го бележи
како упорен борец против смртната казна. Бил
професор на неколку универзитети во Франција,
за конечно да биде избран за редовен професор
на Сорбона.
Во 1981 година претседателот Митеран го именувал за министер за правда, позиција на која
останал до 1986. Во текот на овој мандат Собранието на Франција конечно ја укинува смртната
казна, а овој пристап потоа е прифатен во мнозинството држави во Европа.
Robert Badinter
Во 1986 година е именуван за претседател на
Уставниот совет на Франција за период од девет години, а потоа во два мандата
е избиран во Сенатот каде што е на чело на групата на француско-македонско
пријателство. Член е на Комитетот на Лигата за правата на човекот.
Проф. Бадинтер, освен бројни стручни трудови за човечките права, за правата
на малолетниците, за евтаназијата, објавил и литературни дела. Критиката ги
издвојува „Кондорсе“ (1988), биографија на знаменитиот енциклопедист и секретар на француската Академија, човек кој со својот хуманистички ангажман е со
векови пред времето, и „Егзекуција“ (1973) која извршила несомнено влијание во
укинувањето на смртната казна во Франција и која авторот ja смета како дело на
својот живот. Овие дела се преведени на многу јазици, меѓу кои и на македонски.
Во неговата меѓународна кариера се издвојуваат учеството во изготвувањето на
Уставот на Романија во 1991, за позицијата на Тибет, како и изборот за претседател
на Европскиот суд за помирување и арбитража на ОБСЕ во 1995 година.
За член на Арбитражната комисија Робер Бадинтер е избран на инаугуралната
седница на Мировната конференција за Југославија, одржана во Хаг на 8
септември 1991 година. По конституирањето на Комисијата со петте членови, тие
го избирааат Бадинтер за претседател.
Под негово раководство Арбитражната комисија оформи шест мислења (Oppinions),
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објавени на 11 јануари 1992 година за „значајни правни прашања“ што произлегоа
од распаѓањето на југословенската федерација, меѓу кои и позитивното мислење
за барањето на нашата држава. За тоа решение на Комисијата тој, како што
пренесува агенцијата Дојче Веле, има речено: „Наша задача беше да сториме сè
што може да придонесе за зацврстување на правната држава во целиот свет и
особено во Европа, потоа, признавањето на правата, како тие на Македонците, за
постоењето на Македонија, сè што на тој начин подготвува за Европската Унија...
И ако сум придонел во таа област, тоа е добро, јас сум задоволен. Би рекол дека
тоа се случи во значаен момент на европската историја, јас сум длабоко европски
определен човек.“
Како истакнат правник за разрешување конфликтни политички состојби беше
консултиран и при подготовката на Охридскиот рамковен договор. Во своја изјава
дадена десет години подоцна тој предупредил на некои, според негова оценка,
негативни последици од усвоените политички решенија.
За вонредни заслуги во конституирањето и изградбата на државата како
суверена, самостојна, демократска и социјална држава, претседателот на Република Македонија Бранко Црвенковски во октомври 2007 го одликува Роберт
Бадинтер со орденот „8 Септември“, со што тој стана прв странец добитник на ова
признание. Прогласен е за почесен доктор на правните науки на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“, а во 2009 МАНУ го избра за член надвор од работниот
состав.

Неколку мисли на Робер Бадинтер
...Отсекогаш сметав дека она што ја чини големината на
Франција не се спомените на нејзините победи, моќта на стопанството, дури ни блесокот на нејзината култура. Ако толку жени
и мажи во светот негувааат таква особена приврзаност кон неа, тоа
е заради нејзината улога низ историјата во служба на слободите и
човековите права ...
...Владата, тоа е еден фудбалски тим. Поврзани меѓу себе со
пријателство, свесни за колективниот предизвик, министрите
можат да оставарат големи резултати и да ја постигнат целта.
Доколку се оптоварен со личен ривалитет, ако грижата за кариерата
надвладе над тимскиот дух, тогаш нејзината ефикасност се
намалува, дури и исчезнува...
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РOМАН ХЕРЦОГ,
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ УСТАВЕН СУД НА ГЕРМАНИЈА
Роман Херцог има докторат од областа на
основните права и Европската конвенција за човечки права што го одбранил на Универзитетот
во Минхен, а потоа бил професор на неколку
германски универзитети, каде што извршувал
функции на декан и ректор. Бил избиран за
почесен доктор на еминентни универзитети во
Германија и во странство. Во политичкиот живот
на Германија се вклучил во 1973 година како
министер во неколку регионални влади.
Бил член на Сојузниот уставен суд на Германија
Roman Herzog
од 1984 година и негов претседател во периодот
(1934 – 2017)
1987-1994. Како судија во Уставниот суд учествувал
во подготовката на Договорот за обединување меѓу дотогашните СРГ и ГДР.
Германскиот Бундестаг го избрал за седми претседател на Сојузна Република
Германија и стапил на функцијата на 1 јули 1994 година. Тој е првиот избран
претседател на обединета Германија, а и прв кој го пресели седиштето од Бон
во Берлин. Препознаен е со своето залагање за реформи, партиципација на сите
општествени слоеви и за граѓански иницијативи. На внатрешен план особено
одекнал неговиот говор во Берлин во 1997 година, кога упатил сериозно предупредување до сите општествени слоеви за забавувањето на реформите во
стопанството и општеството. Клучната порака била: „Низ Германија мора да
се осети стрес (герм. Ruck, анг.jolk, шок, посоодветен израз е стрес). Токму од
Берлин тој треба да биде пример за цела Германија“. За градењето на социјалното
ткиво на обединет Берлин укажувал дека клучна улога има ангажирањето
во културниот живот. „На Берлин се потпира иднината. Никаде во нашата
татковина како овде не се изнедруваат толку новини. Посакувам овој поттик од
искуството од Берлин да се рашири низ цела Германија“.
Роман Херцог се залагал да се премости јазот помеѓу државите и општествата
во Европа по уривањето на Берлинскиот ѕид. Неговиот политички ангажман кон
Полска и Чешката Репубика придонесе за нивното побрзо приклучување во НАТО
и ЕУ.
Меѓу неговите бележити гестови секако е оној на комеморацијата во
1994 година по повод 50 години од Варшавското востание, значаен настан во
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историјата на Полска, кога населението се кренало против нацистичката окупација. Говорот што го одржал и пораките во него силно одекнале низ цела
Европа. Им оддал признание на полскиот народ и неговите борци и го побарал
нивното простување за злото што им го нанеле Германците, за огромните патила
на народот од нацистичка Германија, но потсетил и на страдањата што ги трпеле
и самите Германци во Втората светска војна. На негова иницијатива во Германија
се одбележува 27 јануари како „Ден на сеќавањето на сите жртви на националсоцијализмот“.
Во април 1997 година Р.Херцог во Народното собрание во Прага го прогласил
чешкиот претседател Вацлав Хавел за „Ментор на Европа“, при што му оддал
признание како креатор на идеите за Прашката пролет во 1968 година и за
остварувањето на мирната преобразба на Чехословачка во демократска држава во
1989 година. Го опишал како духовен предводник во надминувањето на поделбите
од Студената војна во Европа со што помогнал да се премавне поделбата на
Германија. Говорот го заклучил со пораката дека на ред се Западните Европјани
да ја прифатат одлуката на Европјаните од Истокот и Центарот. Според изјавата
во Радио Слободна Европа: „Европа е нецелосна сè додека Прага, Будимпешта
и Варшава не припаѓаат на Европа. Ако Западот не го стабилизира Истокот,
Истокот ќе го дестабилизира Западот“.
По истекот на мандатот се ангажирал во општествениот живот на Берлин
за да ги поприми одново одликите на главен град на обединетата држава, како
раководител на Фондација „Бранденбуршка капија“. Неговото име го носи наградата која се доделува за проекти или иницијативи во Берлин, кои на иновативен
начин го побудуваат општествениот ангажман на граѓаните или претприемачите
и кои придонесуваат за натамошен развиток на општеството и неговото заедништво, а едновремено поттикнуваат слични напори низ цела Германија. Негово
име носи и еден Институт во Минхен кој ги проучува општествените ефекти на
претприемништвото во стопанството именувани како „Ново социјално пазарно
стопанство“.
Автор е на концептот за Европската повелба за основните права по
усвојувањето на Договорот од Лисабон, а на Европската конвенција учествувал
во драфтирањето на Европскиот устав. Објавил бројни стручни расправи, како
и студии меѓу кои „Визија Европа/ Одговор на глобалните предизвици“ (1996),
„Години во политиката/ Спомени“ (2007) и „Европа одново откриена/ Од наддржава кон граѓанска демократија“ (2014).
Носител е на високото европско признание, наградата Карло Велики во 1997
година. Истата година на Вацлав Хавел и нему им било доделено признанието
„Европски државник на годината“.
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АЛДО КОРАСАНИТИ,
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УСТАВНИОТ СУД НА ИТАЛИЈА
Алдо Корасанити студирал филозофија на Универзитетот во Пиза и право на Универзитетот во
Рим и дипломирал на двата универзитета со највисоки одличја. Во текот на студиите во Пиза
под фашистичката власт, професорите со своите
студенти организирале антифашистичка настава,
наспроти строгиот режим. Академските институции
во Пиза претставувале „своевидна лабораторија која
ги прифатила некои од најдобрите умови на Италија
под фашистичкиот режим, таа силна генерација од
крајот на триесеттите до 1943 година“. Покрај Алдо
Корасанити, активни биле и студентите кои подоцна
во демократска Италија заземале врвни функции,
Aldo Corasaniti
меѓу кои се вбројуваат претседателот на Италија
(1922 – 2011)
Карло Азељо Чампи, почесниот претседател на
Државниот совет Е. Росини и потпретседателот на Сојузот на италијанските
партизани Р. Ричи. За овие активности на Корасанити Универзитетот во Пиза во
2008 година му оддал посебно признание.
Во судството се вработува во 1950 и ги минува сите скалила на судскиот систем
во Италија, во Касациониот и во Апелациониот суд. За судија на Уставниот суд на
Италија е избран во 1983 година, а за негов претседател во 1991, функција што ја
обавувал до ноември 1992 година.
Како претседател на Уставниот суд на Италија останал запамтен по утврдувањето на принципот за лојална соработка помеѓу институциите на државата.
За историски се сметат неколку негови пресуди кои се однесуваат на заштита на
здравствениот и на јавниот интерес.
По завршувањето на мандатот во Уставниот суд, како независен кандидат на
листата на „Демократската левица“, е избран во Сенатот на Италија, каде што бил
и претседател на Комисијата за уставни прашања. Тој е автор и коавтор на многу
стручни и научни правни расправи и акти, меѓу кои е и Статутот на централната
италијанска провинција Лацио.
Во декември 1988 година претседателот на државата го одликувал сенаторот
Корасанити со највисокото италијанско одликување „Каваљиере во голем крст на
Италијанската Република“.

16

Дипломатски летопис

ФРАНЦИСКО ТОМАС И ВАЛИЕНТЕ,
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УСТАВНИОТ СУД НА ШПАНИЈА
Франциско Томас и Валиенте е
правник, историчар на правото,
професор по историја, претседател на Уставниот суд и член на
Државниот совет. Тој е маркантна
фигура во политичкиот живот на
Шпанија. Со неговата обемна научна продукција, но и како уставен
судија и претседател на клучната
институција на шпанската демократија се вбројува во највлијаFrancisco Tomás y Valiente
телните нејзини чинители. Не(1932 - 1996)
говите стручни и човечки вредности оставиле печат не само во академските и правнички средини, туку во
општеството во целина.
Во текот на школувањето во Академијата и на Униврзитетот во Валенсија,
следел предавања на професори кои не биле поддржувачи на режимот на
Франко. Универзитетската кариера ја започнал во 1964 година во Валенсија
како професор по историја на правото. Во академската средина неговото име
станува препознатливо по објавувањето на неговиот „Прирачник за историјата
на шпанското законодавство“ (Manual de Historia del Derecho español, 1979), дело
со скромен наслов, но кое стручната критика високо го вреднува и со кое ги
поставил назнаките за идниот развој на шпанската легислатива.
Потоа се префрлил на Универзитетот во Саламанка, по што следел ангажман
на Автономниот универзитет во Мадрид. Тоа е период на интензивна академска,
интелектуална и политичка активност. Поттикнувал или учествувал во бројни
активности против режимот на Франко, за што бил казнет заедно со други свои
колеги професори бил казнет. Во такви конкретни политички околности проф.
Томас и Валиенте сепак нашол тема преку која ја изложува својата осуда на
режимот, а тоа е неговата студија за апсолутната монархија и за внатрешното
уредување на шпанската средновековна држава, „Владата на Монархијата
и администрацијата на Кралството Шпанија во XVII век“ и ги анализирал
елементите за идеолошко-политичката поддршка за нејзината активност.

17

Број 12, 2021

Шпанија тогаш минувала низ мачниот процес на политичка преобразба од
диктатура кон демократија, по пресвртот кој започнал со смртта на генералот
Франко (1975). Во тие околности проф. Томас и Валиенте бил избран во Колегиумот
на Уставниот суд. Напоредно водел забележителна активност како историчар,
што му ја донесува „Националната награда за историја” во 1981 година.
Во 1986 година бил избран за претседател на Уставниот суд и на таа позиција
останал шест години. Тој ја предводел подготовката на уставната основа за премин
на Шпанија од режимот на Франко кон парламентарна демократија. Со еднаква
настојчивост како дотогаш во борбата против тоталитаризмот, се исправил наспроти лудилото на тероризмот и тоа јасно го изразувал во сите предавања,
статии и јавни настапи. Иако во јавноста бил доживуван како прогресивен судија,
во својот проштален говор при завршувањето на мандатот се искажал дека
неговата вистинска идеологија била „дословно следење на духот и словото на
Уставот“. Овој ангажман не го попречил да предава и понатаму на Автономниот
универзитет во Мадрид.

Избран бил за постојан член на Државниот совет, највисокото консултативно
тело на Шпанската монархија одново воспоставено во рамките на процесот на
транзиција и ја потврдил стекнатата репутација на еден од најактивните актери
за изградбата на социјална и демократска правна држава.
Во 1996 година бил смртно застрелан во својот кабинет на Универзитетот
како жртва на терористички напад извршен од сецесионистичката организација
ЕТА. Масовни мирни собири по овој настан биле одговор на тој акт и тие
претставуваат почеток на политичката акција „Бели раце“ која ја шири пораката
дека насилството во Шпанија е неприфатливо.
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ИРЕНЕ ПЕТРИ,
ПРЕТСЕДАТЕЛКА НА АРБИТРАЖНИОТ СУД НА БЕЛГИЈА
Иренe Петри се вбројува меѓу првите жени кои достигнуваат највисоки државни функции во Белгија. Тоа е резултат
на нејзиниот долгогодишен ангажман во франкофонската
заедница, во периодот кога кралството постепно ја спроведувало уставната реформа. Во дијалог со фламанската заедница, почнувајќи од седумдесеттите години на минатиот
век, биле дефинирани новите структури на белгиската
држава со кои државата го поприми денешниот карактер.
Во тој процес учеството на Ирене Петри било забележително
и како функционер во Социјалистичката партија и како висок
државен службеник.
Irène Pétry
(1922 - 2007)
Веќе во 1974 година таа била избрана во локалните
власти во Брисел. Пред да добие функции на државно ниво таа минува неколку
скалила во администрацијата на Валонија, територијална единица на франкофонската
заедница. Напоредно во својата партија е член на бирото, а подоцна член на
раководството на Социјалистичката интернационала. Како социјалист била ко-основач
на „Социјалистичката трибина“, всушност клуб на креатори на политиката преку кој се
дефинирала позицијата на левото крило на валонското движење. Едновремено со свои
соработнички и сомисленички во социјалистичкото крило во Белгија учествувала во
основањето на Движењето на жените визионери, чијашто основна политичка компонента
се однесува на заложбата за еднаквост на жената и мажот и нејзина еманципација, по што
следел изборот за претседателка на Меѓународниот совет на жените во Социјалистичката
интернационала. Француската заедница ѝ ја доверила функцијата претседател на Советот
на таа заедница во тек на 1980 - 1982 година.
Ирене Петри била државен секретар во ресорот за развој во рамките на Министерството
за надворешни работи. Потоа била избрана за пратеник до 1984 година, а по што е
избрана во Сенатот. Како сенатор била известувач за текот на работата на Сенатската
комисија за создавањето нови институции соодветни за изменетата внатрешна структура
на белгиската држава.
Својата политичка кариера ја дообликува со изборот за судија на Арбитражниот
суд (подоцна во 2007 преименуван во Уставен суд) каде што во 1991 и 1992 година била
франкофонскиот претседател на овој Суд. По завршувањето на мандатот нејзе ѝ е
доделено почесното звање Државен министер, одличје кое се добива за исклучителни
заслуги за Кралството Белгија, што се смета за влезница во „кругот на мудрите“. До крајот
на животот исцело се посветила на уставната реформа.
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Во периодот 1991-1993 година Комисијата формулираше 15 мислења. За нашата
држава директно се релевантни некои од нив:
Мислење број 1 од 29 ноември 1991 година
Лордот Карингтон на 20 ноември 1991 година констатира постоење две стојалишта. Србија и Црна Гора сметаат дека и по прогласувањето на сувереност или
независност на некои републики, извршено или што би случило во иднина, СФРЈ
продолжува да постои. Друг став застапуваат другите републики дека не се работи
за сецесија, туку за дезинтеграција или распаѓање на СФРЈ по желба на републиките,
кои се рамноправни наследнички на СФРЈ, па ниедна од нив или група од нив не смее да
биде ексклузивен наследник на СФРЈ.
Комисијата поаѓа од ставот дека една држава се одликува со територија и
насление врз кои владее организирана политичка власт и дека таква држава се
карактеризира со сувереност. Кога се работи за федеративна држава и заедниците
што ја сочинуваат имаат степен на автономија и, уште повеќе, учествуваат во
извршувањето на политичката власти во рамки на заедничките институции на
федерацијата, постоењето на државата подразбира дека федералните органи ги
претставувааат составните делови на таа федерација и поседуваат ефективна
моќ. Составот и дејствувањето на федералните органи (наброени поименично,н.з.)
веќе не ги почитуваат критериумите за учество или застапеност кои се одлика на
федерална држава.
Комисијата доставува Мислење број 1 до лордот Карингтон дека Социјалистичка
Федеративна Република Југославија е во процес на дисолуција (распаѓање).
Мислење број 3 од 29 ноември 1991 година
На 20 ноември 1991 лордот Карингтон поставува прашање дали досегашните
разграничувања на републиките во Федерацијата треба да се гледаат како граници
во смисла на меѓународното јавно право.
Комисијата најнапред констатира дека мислењето треба да го формулира
во контекст на флуидната состојба на терен и дека таа се менува, па затоа се
определува да се потпре на принципите и заштитата на меѓународното јавно
право. Бидејќи во процесот на распаѓање на Федерацијата се создават нови независни
држави, надворешните граници на Федерацијата мора да бидат почитувани.
Внатрешните разграничувања на републиките не смее да се менуваат без договор
слободно постигнат меѓу нив .Мора да се примени принципот uti possidetis juris,
кој определува дека поранешното разграничување станува надворешна граница на
новите ентитети и е под заштита на меѓун јавно право. Границите не смее да се
менуваат со сила, а примената на сила не произведува правен ефект.
Комисијата дава Мислење број 3 дека поранешните разграничувања стануваат
граници под заштита на меѓународното право.
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OДЛИЧЈА

ВИСОКИ ФРАНЦУСКИ ОДЛИКУВАЊА
ЗА ГОСПОЃА ИЛИНКА МИТРЕВА
Амбасадорот Сирил Бомгартнер во име на претседателот на Француската
Република на 30 јуни 2021 година во Скопје ѝ го врачи на г-ѓа Илинка Митрева,
поранешна министерка за надворешни работи, орденот „Витез од редот на
Легијата на честа“, како признание за нејзината непоколеблива посветеност на
Северна Македонија на Франкофонијата и на Европа, во рамките на верното
пријателство со Франција. На свеченоста во неговата резиденција присуствуваше
и амбасадорот Ален Ле Роа, специјален пратеник на Европската унија во
Република Македонија во 2001-2002 година.
Во своето обраќање амбасадорот Бомгартнер потенцираше дека Франција со
овој чин наградува еден
активен животен тек кој
се спојува со процесот на
независност на нашата држава. Тој посебно се задржа
на белегот што г-ѓа Митрева
го остави во македонската
дипломатска служба, прва
дама на чело на оваа престижна институција. Во текот на нејзиниот мандат,
истакна тој, беа постигнати чекори на афирмација на државата, од примената на
Спогодбата за стабилизација и асоцијација, преку Охридскиот договор и добивањето кандидатски статус за членство во ЕУ до зачленувањето во Франкофонијата.
Исто така, тој ја подвлече нејзината улога како министер да им ја претстави и
објасни на европските партнери длабочината и неповратноста на македонскиот
реформски пат и да ги убеди во силината на македонската кандидатура за членство
во ЕУ. Амбасадорот Бомгартнер упати порака дека нашата држава е пред минување
низ нова врата на својот европски пат и додаде:„Штом ќе се најде клучот, на истокот
од нас, не е на одмет да се потсетиме на изодениот пат, на поминатите пречки, но
и на волјата, на енергијата и на талентот коишто беа неопходни“. Притоа потсети
дека д-р Митрева два пати била одликувана со француски признанија, во 1998 и
2017 година. Овие почести се признание за силната посветеност за Македонија,
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за Франкофонијата и за
Европа, но исто така се
и белег на трајно пријателство со Франција,
одразено и на културен и
на јазичен план.
Заблагодарувајќи се,
Илинка Митрева укажа
дека ова високо признание го прима како решителен борец за „francité”,
поим кој ги опфаќа и јазикот, културата и француската цивилизација. И пред
преземањето на функцијата министер таа вложувала многу во продлабочувањето
на пријателството и политичките врски со Франција. „Главната цел на моите
активности во текот на мандатот како министер беше да се обезбеди европска
иднина за мојата земја. На тој пат секогаш ја имавме поддршката на нашите
^
француски пријатели. Во овие тешки времиња за нашиот од
кон ЕУ, кога мојата
држава се соочува со апсурдни пречки, ја искажувам надежта дека Франција ќе
продолжи да биде гарант на големиот европски проект“.
Илинка Митрева беше министер за надворешни работи на Република
Македонија. во два наврата, од мај до ноември 2001 и повторно од ноември 2002
до август 2006 година. Како пратеник во Собранието на Република Македонија
во три состави, од 1994 до 2001 година, таа ги извршуваше функциите
претседател на Комисијата за надворешна политика и шеф на Групата за
соработка со Европскиот парламент.
Проф. Митрева е веќе носител на високото француско признание „Офицер
на Националниот ред за заслуги“, врачено од амбасадорот на Република
Франција Кристиан Tимоние во април 2017 година. Таа го доби ова значајно
француско одликување за нејзините особени заслуги во развојот на односите
меѓу Македонија и Франција и во приближувањето на францускиот јазик
и книжевност кон младите генерации. Високо беше вреднуван и нејзиниот
ангажман во промовирањето на Франкофонијата и на европските вредности.
Илинка Митрева е редовен професор во пензија по француска книжевност
на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, каде што во еден
период е и шеф на Катедрата за романски јазици и книжевност. Таа е автор
на повеќе научни трудови, а докторската дисертација на тема „Проблемот
на интерпретацијата на книжевното дело во критичко-теоретскиот опус
на Ролан Барт“ ја одбранила во 1994 година на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје.
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AKTУЕЛНО
Сања ЗОГРАФСКА
ИДНИНАТА НА ДИПЛОМАТИЈАТА ПО КОВИД 19
Секоја голема криза го менува светот, па
така и глобалната пандемија предизвикана од
корона вирусот. Се отвораат нови проблеми за
решавање, а потребата од приспособување со
новите околности е сè поприсутна и се протега
од приватниот до општествениот живот. Ги
зафаќа сите односи и системи - од здравствениот, економскиот, работниот, политичкиот, образовниот до културниот. Премостувањето на
предизвиците што ги донесе оваа глобална
здравствена криза, во одредена мерка и за
одредени дејности, е овозможено со информатичката технологија. Многу работни процеси
и професионални контакти продолжија да се
одвиваат „од далечина“, со електронско поврзување и работа од дома. Се очекува
дека одредени привремени решенија ќе прераснат во трајни и ќе ја обликуваат
иднината.
Ние живееме во време на четвртата индустриска револуција (4.0), а некои
велат дури и во петтата (5.0), во кое се замаглуваат границите меѓу физичкиот,
дигиталниот и биолошкиот свет. Свесни сме дека дигитализацијата ќе земе
сè поголем замав. Информатичката технологија, квантната компјутеристика,
машинскотo учење и вештачката интелигенција ќе бидат неопходни за економскиот и севкупниот развој.
Каква ќе биде иднината на дипломатијата по пандемијата и колку процесот
на дигитализација и користење на алгоритмите ќе влијаат врз оваа професија?
Сведоци сме дека дипломатијата бргу се снајде во новите услови наметнати од
Ковид-19. Првичниот прекин на контактите, поради неможноста да се патува и да
се реализираат средби во живо, беше бргу надоместен со виртуелни средби преку
електронските платформи ЗУМ, Гугл, Вебекс и др.
Виртуелната дипломатија (зум средби, консултации и конференции) дава
можност и за почести билатерални контакти, но и за поврзување со дијаспората.
За нас како мала земја со голема дијаспора низ светот, особено во прекуокеанските
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земји, информатичката технологија и виртуелните средби даваат можност за
градење мостови со нашите иселеници и нивно поактивно вклучување во развојните
процеси во татковината. МНР неодамна одржа една таква средба со нашите
иселеници низ светот за презентација на проектот МКарта. Понатаму, во рамките
на овој проект, би можеле да се организираат различни тематски консултации со
наши експерти од дијаспората и да се добијат потребни стручни сознанија.
Друга примена дигитализацијата (ИТ) има и во конзуларната сфера, за комуникација со сонародниците во странство, како и со странската јавност. Многу
корисни информации околу визниот режим, можностите за патување, состојбата
на граничните премини, режимот на сообраќајот и др. може да се споделуваат
преку веб страниците и профилите на социјалните мрежи на МНР и на ДКП-ата.
Дигитализацијата е особено корисна за пренос на биометриски податоци, со што
се забрзува процесот за издавање пасоши на нашите иселеници. На тој начин
конзуларните услуги ќе бидат поефикасни и поквалитетни. Тоа може да влијае
позитивно и врз одлуките на нашите сонародници да инвестираат во татковината.
Дали во македонски услови (и за македонските состојби) е релевантно да се
размислува и дискутира за користење на вештачка интелигенција и алгоритми
или тоа звучи премногу футуристички? Без оглед на тоа со какво темпо ќе се одвиваат овие процеси кај нас и каков приклучок ќе фати македонското општество со
светските информатички текови, јасно е дека не можеме да останеме изолирани
и дека ќе се работи на овие прашања. Потврда за тоа е и започнувањето на
трилатералниот проект со САД и со Естонија, за пренос на нивните искуства и
знаења за развојот на дигитализацијата и е-владеење кај нас, со цел зголемување
на ефикасноста и транспаретноста на јавниот сектор. Проектот ќе го координира
Секретаријатот за европски прашања, а е финансиски поддржан од Естонија и од САД.
Исто така, веќе е најавено дека Владата, со учество на експертите и со
координација од страна на Фондот за иновации и технолошки развој (ФИТР),
подготвува изработка на Национална стратегија за вештачка интелигенција.
Всушност, вештачката интелигенција (ВИ) и алгоритмите се веќе дел од нашето
секојдневие, преку користењето на различните дигитални апликации, социјални
мрежи и пребарувања на интернет. За тоа дека вештачката интелигенција е веќе
присутна и дека треба да знаеме како да ги извлечеме придобивките од неа, била
токму тема на онлајн дискусија кај нас на 23 септември во рамките на Дијалозите
за дигиталната агенда, што Фондацијата „Метаморфозис“ ги организира во
рамките на проектот „Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната
агенда-ИЦЕДА“, поддржан од ЕУ. (meta.mk од 23.09.2021).
Една од главните задачи на дипломатијата е да собира, систематизира и
анализира податоци од различни извори за надворешно-политички цели. Како
што вели францускиот амбасадор Давид Севаш (David Cvach) во својот Тедекс
говор на тема „Дипломатијата во време на вештачка интелигенција“ (Стокхолм,

24

Дипломатски летопис

2018) традиционалните барања од дипломатот се да ги проценува информациите
рационално, непристрасно и без емоции. Доколку процесирањето на податоците
се третира како ладнокрвна и автоматизирана операција, Севаш се прашува дали
би можело да се направи паралела на овој план меѓу роботите и дипломатите и да
се очекува дека во иднина машините и компјутерите ова ќе го извршуваат многу
поефикасно и ќе преземат советодавна улога.
Освен разните поволности што ги носи дигиталното време и бројните предности на дигитализацијата во дипломатијата, оваа професија и во иднина ќе се
потпира врз одредени традиционални методи. Одреден начин на работа, што
е својствен за дипломатијата и произлегува од нејзината функција, ќе остане
релевантен и во иднина. Токму затоа е неопходно постојано преиспитување на
начините и методите на дипломатската работа и нивно адаптирање на новите
потреби. Личните контакти; барањето одговори на суштинските безбедносни,
политички, економски и културни прашања,со цел заштита на националните
интереси и во функција на натамошен напредок и одржување на стабилноста
во светот и во нашето опкружување; потребата за подлабоко разбирање на
културата и контекстот во кој се формирал, негувал и продолжува да се развива
идентитетот на „другата страна“ и постојаната потрага за реафирмирање и
славење на хуманоста, како иманентен дел на човештвото, што нè поврзува сите,
ќе продолжат да бидат главната состојка на дипломатијата и во иднина, колку и
таа да биде автоматизирана, дигитализирана и виртуелна.
Личниот контакт и директните средби се незаменлив дел од дипломатијата
и помагаат за подобро разбирање на соговорникот, неговите интереси, потреби
и грижи. Разговорите во живо, лице в лице, секако имаат многу поголем
ефект одошто виртуелните средби. Тие се многу значајни при дипломатските
преговори, особено кога станува збор за деликатни и чувствителни прашања.
Добрите персонални релации се суштински за успешни преговори и договори и
реализирање на потребите на засегнатите страни. Потребно е време и вистинска
желба да се запознае другата страна, да се разберат нивните приоритети и да се
стекне нивната доверба. Ова е особено релевантно во време на поплава од брзи
информации, масовно користење на социјалните мрежи и желба за публицитет,
што не ги одминува ниту дипломатите од највисок до најнизок ранг.
„Вистински и трајни договори не се прават со мегафон дипломатија“, пишува
австралиската искусна дипломатка и поранешна амбасадорка во Виетнам, Су Бојд
во текст со наслов „Успешната дипломатија е секогаш персонална“, објавен од
Австралискиот институт за меѓународни односи. За актуелните заладени односи
меѓу Австралија и Кина и неможноста австралиските министри телефонски да
разговараат со своите кинески хомолози, Бојд појаснува „Зошто било кој да влета
во неподготвен, високо политички и јавен контакт без тоа претходно да биде
уредно преговарано и секој министер да биде целосно свесен што се очекува.
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Дури и телефонските разговори на министри од многу блиски и пријателски
земји се подготвуваат внимателно.“
Наведениот пример многу јасно потврдува дека секоја дипломатска анализа,
настап и изработка на надворешно-политичка стратегија има логична структура и
треба да понуди одговор на суштинските прашања за тоа што одреден политички
проблем или појава значи за нас, на кој начин ги засега нашите национални
интереси и каков треба да биде нашиот одговор. Ова е едноставен и добар
ориентир за нашата секојдневна дипломатска работа, што иако е многу логичен,
не секогаш е веднаш воочлив и доволно и доследно застапуван.
Македонското поимање на светот е релативно ограничено. Тоа е разбирливо
имајќи предвид дека сме мала земја со мала мрежа на дипломатско-конзуларни
претставништа, со куса историја на самостојни меѓународни односи, што немала
можности за допир со други култури кои се надвор од нашиот вообичаен делокруг.
Токму затоа културната компонента на нашата дипломатија е недоволно разработена и практикувана. Притоа, тоа не подразбира само презентација на нашата
култура во светот, туку и носење на културата на другите кај нас дома, оти за да го
разбудиме интересот за нас, треба и ние да покажеме интерес за другите. Ние малку
знаеме за културата на подалечните азиски, африкански и латиноамерикански
земји, за нивните културни великани и вредности и како тие го обликувале нивниот
идентитет. И покрај нашата голема дијаспора во Австралија, ние малку знаеме и за
австралиската литература, филм или други видови творештво, за австралиската
домородна култура и за нивниот специфичен однос кон земјата и природата.
Истражувајќи и собирајќи информации и за овие прашања, што би требале да бидат
дел од редовните дипломатски материјали, потсетници и точки за разговор, ние не
само што ќе ги прошируваме нашите сознанија, туку и ќе го продлабочиме нашето
разбирање за другите. Нема соговорник на кого нема да му биде драго да слушне
дека ние сме упатени во културните случувања во неговата земја, како што нам ни е
пријатно кога ќе ни ги спомнат Милчо Манчевски, Симон Трпчески, „Медена земја“
и други наши истакнати творци и дела. Отворање на катедри на нашите факултети
за изучување на одредени литератури или други творештва, секако придонесува
за јакнење на културните и дипломатските врски со тие земји и би поттикнало
поголема раздвиженост на кадри и идеи. Дигитализацијата и во оваа сфера може
да внесе свежина, можности за нови поврзувања и да ни ги прошири културните
хоризонти.
Новото време носи поголема потреба за навраќање на старите и барање и
истражување на нови естетски,етички и филозофски сфаќања за животот, што
се одразуваат и врз дипломатијата. Пандемијата и збунетоста што таа ја внесе
во светот ја потенцираше нашата ранливост и кревкост. Истовремено, како што
секоја акција предизвикува реакција, ја поттикна и вечната потрага на човекот за
потврдување на хуманото во себе.
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ДИПЛОМАТСКИ КОР
ДОБРЕДОЈДЕ ЗА АМБАСАДОРОТ НА ЈАПОНИЈА
Н.Е ХИРОНОРИ САВАДА
Амбасадорот Хиронори САВАДА (Hironori
SAWADA) 12 месеци е шеф на Амбасадата
на Јапонија во Скопје, а веќе длабоко е
навлезен во претставување на својата земја
во Северна Македонија, но и претставување
на македонската реалност во јапонската
јавност. Оваа есен во списанието Tokyo Foreign
Language Bulletin (октомври 2021), гласило
на Tokyo University of Foreign Studies, тој
го објави својот есеј „Северна Македонија
низ историјата - земја во која се спојуваат
природата, историјата и културата“. Неговата
екселенција Савада е кариерен дипломат од
април 1980 година, кога по дипломирањето
стапува на служба во Министерството за
надворешни работи на Јапонија. Покрај
другите одговорни функции во ова Министерство, амбасадорот Савада се
специјализирал за односите на неговата земја со Латинска Америка и особено со
Бразил. Освен во Бразил, тој ги застапувал јапонските интереси и во Рим (Италија)
и Чикаго (САД). Пред доверувањето на функцијата шеф на јапонската амбасада
во Скопје, тој бил амбасадор во Луанда (Ангола).
Плодната децениска соработка и континуираната јапонска активност со низа
проекти и техничка помош во развојот на Северна Македонија за амбасадорот
Савада, кој е втор резидентен јапонски амбасадор во Скопје, претставуваат
солидна основа за надоградување на македонско-јапонското пријателство и
непосредна размена на вредности од интерес за двете земји. Во интервјуата
дадени во меѓувреме тој особено ја потенцира долгорочноста на македонскојапонската соработка и пријателство уште од времето пред осамостојувањето и
преку сеќавањата за придонесот на еминентниот јапонски архитект Кензо Танге
во обновата на пост-земјотресното Скопје, како и активностите на Македонскојапонското друштво за пријателство.
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Од предавањата на акредитивните писма кај претседателот Пендаровски,
Скопје, 2 ноември, 2020 година
Вредно е да се напомене дека во време на пандемијата и првата година од
мисијата на амбасадорот Савада во Скопје, Јапонија, покрај експертската и
финансиската поддршка на серија проекти, даде и конкретна помош во опрема
за македонските болници. На сите средби амбасадорот Савада највисоките
раководители на Северна Македонија ја искажуваат благодарноста за овој
драгоцен гест на солидарност.
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Сaвада ХИРОНОРИ
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И СЛОБОДЕН И ОТВОРЕН
ИНДО-ПАЦИФИК
Иницијативата за соработка со Западен Балкан јапонска цврста определба
Jапонија е посветен и стратешки партнер на
Европската унија. Јапонија и ЕУ споделуваат заеднички вредности како што се слободата, демократијата, владеењето на правото, човековите права
и промоција на слобода и отвореност во меѓународните односи како придонес за мирот и напредокот на меѓународната заедница. Јапонија го
поддржува обединувањето на Европа и е убедена
дека цврстото европско единство е значајно за
иднината на меѓународната заедница.
Во тој контекст, Јапонија е силно посветена
за поддршка на Западниот Балкан, вклучувајќи
ја и Северна Македонија, преку Иницијативата за соработка со Западен Балкан
промовирана од премиерот Абе Шинзо во 2018
година, за да можат овие земји да обезбедат
стабилност и одржлив развој кои се од битно
значење за нивното потполно вклучување во ЕУ.
Во тие рамки, Јапонија се стреми да ги
унапреди дијалогот и консултациите на високо
ниво со Северна Македонија, да го поддржи
социо-економскиот развој на земјата, развојот
на човековите ресурси и изградбата на нејзините капацитети. Јапонската влада го охрабрува
приватниот сектор за што поактивни инвестиции
и трговија во земјата и го поттикнува меѓусебното
разбирање преку културна, спортска и меѓучовечка соработка.
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Слободен и отворен Индо-пацифик (СОИП) – меѓународно јавно добро
Индо-пацифичкиот регион е дом на трите најголеми економии, на САД, Кина и
Јапонија. Тој се соочува со разни предизвици, како што се пиратерија, тероризам,
пролиферација на оружја за масовно уништување, природни катастрофи и обиди
за промена на status quo-то. Се смета дека овој регион е центар на глобалната
економија, демократијата и дека од неговата безбедност зависи и светската.
Токму во вакви услови Јапонија се труди да ги унапредува мирот, стабилноста
и напредокот во регионот за Индо-пацифичкиот регион, за да биде слободен
и отворен како меѓународно јавно добро, преку обезбедување меѓународен
систем заснован на владеење на правото, слобода за пловидбата и прелетите,
мирољубиво разрешување на разликите и поттикнување на слободната трговија.
Динамизмот создаден со совпаѓање на состојбите во Пацификот и во
Индискиот океан треба да биде натамошен поттик за економски развој во
целиот свет. Целата меѓународна заедница ќе има повеќе корист со системското
зацврстување во овој регион врз основа на почитување на правото, отколку со
користење на сила и принуда.

Напорите на Јапонија за создавање на СОИП
Концептот на СОИП нема намера да создаде нова институција која ќе им
конкурира на постојните меѓународни институции. Јапонија соработува со секој
партнер кој ги споделува визиите на СОИП, стратешки ги промовира напорите за
постигнување на СОИП, како што се:
- промовира јавна дипломатија и поморство засновано врз владеење на
правото;
- проширување на слободен и фер економски систем заснован на правила;
- обезбедување на поврзување во целиот Индиски океан и Пацификот;
- зацврстување на владеењето преку изградба на капацитети, и
- обезбедување сигурност и безбедност за поморството.
Во соработката преку соодветните активности на партнерите со СОИП Јапонија
ја промовира визијата на СОИП за поттикнување на чувството за припадност на
Европа, QUAD (Јапонија, Австралија, Индија, и САД), АСЕАН, Африка, Канада,
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пацифичките островски земји, Нов Зеланд и т.н., засновани на таа визија, при
која се разменуваат вредности и принципи, како што е владеењето на правото.
ЕУ и Индо-пацификот како региони се природни партнери, кои дополнително
стануваат стратешки значајни и меѓусебно се високо поврзани. Индо-пацификот
и Европа држат 70% од глобалната трговија на стоки и услуги, како и преку 60% на
обемот на директните странски инвестиции.
Поврзувањето – клучен фактор за постигнување економски развој
ЕУ ја поттикнува предпристапната помош (IPA) за Западниот Балкан,
припишувајќи му големо значење на поврзувањето на регионот и континентот,
а за изградба на робусна инфраструктура на патишта, железници, енергија,
дигитализација и ICT.
За да се постигне економски просперитет важно е да се создадат непосредни
врски со квалитетно инфраструктурно поврзување во областа на енергијата и
ICT. Исто така значајно е да се развијат врските меѓу луѓето (образование, обуки,
изградба на капацитетите) и институционално поврзување за зацврстување
на економската соработка и подобрување на деловното опкружување. Јапонија
го споделува значењето на поврзувањето на Западен Балкан во зајакнување на
европското единство.
Јапонија и Северна Македонија
Северна Македонија е единствената земја којашто меѓу разните етнички
групи од поранешна Југославија без конфликт стана независна. Затоа таа земја
е означена како модел за мултиетничка коегзистенција. По осамостојувањето
земјата успеа да надмине голем број предизвици донесувајќи тешки одлуки со
промена на државното знаме и името на државата. Во оваа смисла, Северна
Макеоднија може да биде и пример за стабилност во регионот. Јапонија
многустрано пристапува во поддршка на Северна Македонија за таа да може да
постигне економски просперитет.
Покрај другото, наш значаен пристап е проектот GGP (Грантови за поддршка
на локални проекти и човековата безбедност), за поддршка на социо-економскиот
развој на локалните заедници за да ги задоволат основните човечки потреби и
нивната сигурност преку образованието, здравството и заштитата на околината,
што се клучни за економскиот просперитет и особено значајни за европската
интеграција. Од 1966 година Јапонија спроведе 158 GGP проекти во вкупна
вредност од 7,8 милиони евра распределени низ целата држава.
Изградбата на браната на реката Злетовица, реализирана од страна на
JICA(Јапонската меѓународна агенција за соработка), овозможи локалните
заедници во Штип, Пробиштип и други да имаат пристап до чиста и филтрирана
вода за своите граѓани и за локалната индустрија.
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Проектот „Развојот на човечките ресурси и изградбата на капацитетите“ е уште
еден наш значаен пристап за зацврстување на малите и средни деловни субјекти
во соработка со Бугарија, како и „Менаџирање за смалување на опасностите од
несреќи“ во соработка со Центарот за управување со кризи на Северна Македонија.
Меѓусебното разбирање преку културата, уметноста и спортот можат да
придонесат за национално помирување, мир и стабилност. Донацијата на музички
инструменти, аудио-опремата и системот за осветлување за Националната опера
и балет е еден од добрите примери како културната размена го унапредува
меѓусебното разбирање.
Спортот од своја страна го поттикнува раздвижувањето на луѓето и на народите.
Во таа смисла Северна Македонија успешно настапи на Олимписките игри во
Токио во 2020 и на Параолимписките игри, кога натпреварувачот во теквондо
освои медал, после 20 години од првиот и единствен сребрен медал за земјата.
Градот Чигасаки имаше значајна улога во приемот на македонските спортисти
и промоцијата на Северна Македонија во Јапонија со промоција на нејзината
историја, култура, уметност, природа, храна, вина и т.н.. Во овој град пред две
години никој не знаеше каде е Северна Македонија, но сега секој граѓанин на
Чигасаки е вљубеник во Северна Македонија.
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Д-р Коста БАЛАБАНОВ
ЈАПОНСКАТА АГЕНЦИЈА ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
Јапонската агенција за меѓународна
соработка (JICA) е основана во 1974 година
со статус на владина институција во
чијашто надлежност е спроведување на
програмите на Официјалната развојна
помош (ODA) на Владата на Јапонија.
Нејзината активност ја координира Министерството за надворешни работи.
Агенцијата обезбедува поддршка на земјите во развој за нивното остварување
одржлив социо-економски развој и промовира меѓународна соработка.
JICA е присутна со своите проекти во нашата држава речиси три децении.
Седиштето на JICA од каде се кординаат активностите во нашиот регион е во
Белград, додека Центарот за Европа и Блискиот Исток е во Виена. Во светот
дејствуваат приближно 100 канцеларии на JICA. Ние сме една од околу 150 држави
во кои во моментов се одвиваат проектите кои ги финансира или ко-финансира
оваа агенција.
Стратегијата на Агенцијата при планирањето и спроведувањето на програмите
за поддршка се заснова врз базичниот документ “Повелбата за развојна
соработка” (Development Cooperation Charter). Основната поставка на Повелбата
е дека JICA се придружува кон аспирациите на своите партнери да се изградат
трајни врски на доверба со заедничка цел - слободен, мирен и просперитетен
свет, каде луѓето со своите заложби ќе мечтаат за подобра иднина и ќе ги искажат
своите потенцијали. Взаемната доверба се зема како основен лост во соработката.
JICA упатува свои експерти и доброволци во земјите во развој, а пречекува
државни службеници и специјалисти на кои им овозможува да бидат учесници
во различни облици на тренинг. Околу 10.000 лица годишно во аранжман на JICA
спроведуваат проекти низ целиот свет, додека бројката на прифатени гости во
Јапонија надминува 13.500 годишно. Особена грижа се укажува на приемот на
странски студенти. Воспоставувањето непосредни врски, човек со човек, се зема
како основа на развојот на човечките ресурси, а подолгорочно и за воспоставување
доверба меѓу државите во развој и Јапонија. Токму студентите по дипломирањето
се носителите на трајни врски на нивните држави со Јапонија.
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Првиот настап на Агенцијата во нашата држава е во 1994 година кога биле
доделени првите стипендии за експерти. Веќе во јуни 1995 година тогашниот
министер за надворешни работи Стево Црвенковски во Токио се сретнал со
директорот на Агенцијата. Подоцна, и тогашниот претседател на Република
Македонија Борис Трајковски во октомври 2003 ја посетил Агенцијата. Во еден
од последните броеви на билтенот на Агенцијата е поместен обемен прилог за
нашата држава, во кој се содржани показатели за видовите и финансиските
вредности на оделни позиции од техничката и друга помош на Агенцијата.
Според последниот Годишен извештај за 2019 година активностите се бројни,
спроведувани на државно и на локално ниво, но како две примарни области се
издвоени: развојот на инфраструктурите за животна среднина и оспособување
на институциите да управуваат со нив, како и поттикнувањето на приватниот
сектор.
Оценка на JICA е дека нашата држава има проблеми со соседите уште од
стекнувањето на независноста, следствено на тоа забавено е постигнувањето на
одржлив стопански растеж, но дека „надминувањето на тие проблеми уште во
иницијална фаза не е тема (issue) само за Македонија, туку тоа е неопходно за
обезбедување мир и стабилност на целиот европски регион, како и за Западниот
Балкан“.
Во последниве две години JICA, препознавајќи го влијанието на светската
стопанска криза и особено во еврозоната врз нашето стопанство предизвикано
од пандемијата, се приклучи кон проектите за фискална консолидација што
Владата ги спроведува заедно со Светската банка.
Развојот на инфраструктури за запазување на животната средина според
JICA е еден од главните предизвици. Нашата држава спроведува проекти
преку административната реформа и регионалниот развој во напорот да ги
врамнотежи стопанскиот развој и заштитата на животната средина Бидејќи
Јапонија располага со завидно ниво на квалитетни решенија на ова поле и
напредна технологија и смета дека има компаративни предности, нуди поддршка
на нашата држава за постигнување одржлив стопански развој преку трансфер
на технолошките решенија. Јапонија го става на располагање својето знаење на
тој начин што им овозможува на нашите експерти да се запознаат одблизу со
јапонските напредни технологии, искуства и знаења, а потоа настапува со понуди
за изготвување заеднички решенија. На овој начин се создаваат солидни врски
помеѓу стопанските фирми на двете земји кои се активни на ова поле. Се очекува
овие бизнис поврзувања да поттикнат и други фирми за непосредна соработка со
јапонските партнери.
JICA оценува дека кај нас сè уште не се врамнотежени двете оски на дејствување:
развојот на економската и социјалната инфраструктура со методите и мерките
за запазување на животната средина. Активностите во оваа област како што се
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управување со отпадот, прибирањето и третманот на ѓубрето, управувањето со
мрежите за чиста и отпадна вода, како и загадувањето на воздухот, претставуваат
проблеми кои предизвикуваат загриженост и налагаат неодложни мерки. JICA
оценува дека е потребно и возможно да се усогласат овие две оски и затоа ги
става на располагање своето исуство и знаење, притоа укажувајќи на своите
иновативни постапки.
Втората примарна област е поттикувањето на приватниот сектор. Оценка е
дека е тој „го држи клучот“ за стопанскиот развој. Стопанската интеграција со
Европската унија е битен елемент за оспособеноста на оваа стопанска гранка
да ја одржи својата улога на двигател на развојот. Јапонија се труди да создаде
синергија меѓу технолошката соработка на партнерите од двете страни и свеста за
потребата од зачувување на животната средина. Досегашните вложувања на овој
план наметнаа потреба од одржливост, а тоа налага зафати во правната рамка
за инвестиции во областа на животната средина. JICA гледа можност јапонските
компании да направат своја бизнис експанзија на овој план, а поспецифично
преку поврзување со малите и средни претпријатија. Повратен ефект од подобрувањето на состојбата на животната средина се согледува во подигнување
на продуктивноста, развојот на човечките ресурси и поттикнување на нивната
иницијативност во областа на туризмот. Притоа се зема во предвид потребата за
рамномерен регионален развој на целата територија на државата.
Од проектите во тек треба да се одбележат техничката помош за намалување
на ризиците во шумските подрачја, помошта во областа на културата на
Македонската опера и балет и промоцијата на малите и средни претпријатија.
Во завршените проекти се вбројуваат заемот за изградба на клучниот објект
во водниот систем Злетовица, браната Кнежево, неколку вредни донации во
здравствениот сектор, проектот за решавање на проблемот со загадени почви и
студиите за осовременување на катастарскиот систем.
Проектите за водниот басен Злетовица се долгорочни и во три фази. Во 2003
година, Јапонската банка за меѓународна соработка (JBIC) ѝ одобри на Република
Македонија кредит од 72 милиони евра под поволни финансиски услови. Заемот
беше наменет за изградба на браната Кнежево со придружни објекти и објекти
за водоснабдување. Овој дел од комплексниот проект е завршен во 2013 година и
браната Кнежево е пуштена во употреба. Со неа се формира акумулација на повеќе
од 20 милиони кубни метри вода. Во следните фази е планирано со цевководи
да се дотура водата до неколку општини во Источна Македонија: Пробиштип,
Свети Николе, Лозово, Карбинци и Штип, а проектираната бројка на корисници
е околу 100.000 жители. Предвидено е фазно продолжување на овој комплексен
проект кој опфаќа и други намени на водата од басенот, а тоа се наводнувањето и
производството електрична енергија.
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Особен интерес Агенцијата пројавува за оспособување на идните лидери во
државите во кои спроведува свои програми. За нив се организираат сесии во
кои се изучува јапонското искуство, како се организирало јапонското општество
на внатрешен план за да го постигне, од состојбата по Втората светска војна,
сегашното ниво на општествена организација и технолошко ниво. Низ вакви
програми се претставуваат искуствата на Јапонија за модернизација и развој,
многу различни од таквите процеси во Европа и САД.
Вклучување на волонтери во програните на Агенцијата датира уште од 1965
година. Повеќе од 10 илјади волонтери сега се вклучени во програмите на
Агенцијата во странство. Во Годишниот извештај на претседателот на Агенцијата
во одделно поглавје за идните ангажмани се наведува дека Агенцијата ќе се
организира така што да може да ги прифати заинтересираните волонтери. Ним
им се доверува улога на придружник на странските експерти кои доаѓаат на
студиски престои за да им го олеснат прилагодувањето кон јапонскиот стил на
живот. Од друга страна тие се оспособуваат за комуникација со странци, што е
еден од предусловите за успешна нивна адаптација во друга средина, таму каде
што ќе бидат упатени.
Волонтерите учествуваат, а во некои случаи имаат и одговорна позиција
во проекти во странство, секогаш водени од мотото на Агенцијата – клучно за
успешно одвивање на некој проект е да се разберат потребите, но и начинот на
живот на заедниците во кои ќе се спроведува проектот. Целта е да се изгради
взаемна доверба која ќе овозможи најефикасно постигнување на проектираните
ефекти на проектот. Но од таа логика се изнедруваат и подолгорочни ефекти. Се
гради личната врска меѓу учесниците во проектот и волонтерите, што подоцна
го отвора патот кон определување нови заеднички потфати. Ова е нова додадена
вредност, која подразбира и ширење на кругот на учесниците, во прв ред со опфат
на малите и средни претпријатија.
Колкаво значење се дава на волонтерското ангажирање се гледа и преку
церемонијалниот настан што се одржал во декември 2021 година. Императорот
со сопругата приредиле прием на претставници на волонтерите и со нив
подолго разговарале. Со пораките што ги упатил Императорот преку нив до сите
волонтери, ја нагласил важноста на нивното ангажирање во странство.
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НА ГЛОБАЛЕН ПЛАН

ГЕОСТРАТЕШКОТО ЗНАЧЕЊЕ НА
ИНДО-ПАЦИФИЧКИОТ РЕГИОН
За светот
Просторот на Тихиот и Индискиот Океан, од источните брегови на Африка до
западните брегови на Америка опфаќа близу третина од површината на Земјата.
Индо-пацифичкиот регион од стопанска гледна точка е далеку најдинамичниот
во светот. Најинтензивна сообраќајна и трговска активност е спојката помеѓу
двата океана, а тоа се Јужното Кинеско Море (ЈКМ) и крајбрежните мориња на
Индокинескиот полустров. Оттука поминуваат и главните поморски рути за
непречено одвивање на светската трговија и морскиот превоз. Со другите региони
е поврзан со два канала: Суецкиот и Панамскиот, што уште повеќе ја нагласува
неговата важност. Бидејќи 80% од глобалната трговија се одвива по морски
пат, јасно е значењето на овој регион. Неколку бројки го илустрираат ова: овде
се создава 60% од глобалниот БДП и 2/3 од глобалниот раст, 40% од нафтените
производи поминуваат низ ЈКМ, демографските податоци сè уште поимпресивни...
Геостратешките поместувања во светот ги усложнуваат глобалните состојби, што
потоа се одразуваат на регионален и на национален план. Растечката економска,
демографска и политичка тежина на Индо-пацификот го прави овој регион
клучен фактор во обликувањето на меѓународниот поредок и при решавањето на
глобалните предизвици.
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За Европската унија
За позицијата на големите стопански партнери бројките говорат сами за себе.
Индо-пацифичкиот регион е втората најголема дестинација за извозот на ЕУ и
дом на 4 од врвните 10 трговски партнери на ЕУ. Заедно Индо-пацификот и ЕУ
сочинуваат преку 70% од глобалната трговија на добра и услуги, бележат преку
60% од странските директни инвестиции во цел свет. Околу 40% од надворешната
трговија на ЕУ поминува низ ЈКМ, претежно насочена кон Кина. Кина е денес
нејзин најголем стопански партнер. Од друга страна, ЕУ веќе е најголемиот
глобален инвеститор со 11,6 илјади милијарди евра, приближно двојно повеќе од
САД и пет пати повеќе од Кина или Јапонија. ЕУ е водечки партнер во развојната
соработка на регионот, со износ на грантови кој се изедначува со сумата на
кинеските заеми.
Заради актуелниот геополитички натпревар и зголемување на тензиите во
трговијата и синџирите за снабдување, но и во технолошката, политичката и
безбедносната сфера, ЕУ ќе се ангажира повеќе со партнерите од овој регион, со
цел тој да се задржи „отворен и слободен“. Главните активности на ЕУ во регионот
ќе се одвиваат во неколку приоритетни области. ЕУ ќе се залага за отворена
регионална безбедносна архитектура, базирана врз правила, безбедни поморски
патишта и комуникации, зголемена поморска присутност на ЕУ членките во
Индо-пацифичкиот регион, но и поддршка за капацитетите на партнерите од
Индо-пацификот за поморска безбедност. ЕУ потенцира дека нејзиниот пристап
кон регионот е базиран врз соработка, а не конфронтација. „ЕУ ќе го продолжи
својот повеќедимензионален ангажман со Кина, билатерално преку промовирање
решенија за заедничките предизвици, преку соработка на прашања од заеднички
интерес и охрабрувајќи ја Кина да ја извршува својата улога во мирен и успешен
Индо-пацифик“
За Франција
Индо-пацификот е многу важна стратешка област за Франција, бидејќи во овој
регион се наоѓаат 93% од нејзината ексклузивна економска зона, што е најголема
во светот. Таа е единствената европска земја што управува со мноштво острови
кои имаат статус на прекуморски департмани. Проценка е дека овде престојуваат
1,5 милиони француски државјани и се распоредени 8000 француски војници. Од
тие причини Франција подготви и сопствена Стратегија за Индо-Пацификот уште
во 2018 г., многу порано од ЕУ.
За Австралија
Географската позиција на Австралија во Индо-пацификот, нејзината големина претставена со изразот земја-континент и економската моќ ја прави важен
стратешки фактор во овој регион. Таа е упатена својата трговска размена целосно да ја обезбедува со поморски транспорт. Со оглед на нејзиното државно
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уредување, како членка на Комонвелтот и заради значајното и долгодишно
стратешко патнерство со САД, таа природно припаѓа во овој англофонски сојуз.

© GeorGie Donovan

За безбедноста
Колкава е важноста од непрекинатиот проток на стоките се покажа со
неодамнешниот инцидент во Суецкиот канал, кога заради еден заглавен брод
стотици други беа принудени да чекаат. Пренасочувањето на морскиот сообраќај
од овие води, доколку дојде до одредено пореметување или конфликти, ќе ги
зголеми трошоците за превоз, ќе ја забави глобалната трговија и економскиот
раст, а тоа ќе предизвика низа последователни пореметувања во целиот свет.
Бродовите од Европа, Африка, Блискиот Исток за Азија и за западниот брег на
САД би морале да пловат по многу подолга рута преку јужниот брег на Австралија.
Од овие причини безбедноста во поширокиот регион и во Јужно-кинеското
Море е особено важна за светот. За жал, состојбите во овие води ги комплицираат
и многу територијални спорови меѓу земјите во регионот, во кои се вклучени
Кина, Виетнам, Филипините, Малезија, Тајван и Брунеи. Изградбата на острови над плитките карпи во ова море, како и различната интерпретација на
територијалните граници според Конвенцијата на ОН за правото на морето, во
анализите се наведуваат како причина за тензии меѓу САД и Кина, но и со другите
држави.
Јасно е дека за прашањето на почитувањето на суверенитетот има контроверзни ставови и различна интерпретација. Во овој контекст треба да се
разгледуваат и воените издатоци на државите од регионот. И тука се бележи
пораст заради надградбата на воените капацитети. Во вкупните инвестиции во
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светот за потребите на оружените сили овој регион учествувал во 2009 година
со една петтина, а десет години подоцна веќе се приближува до една третина
и продолжува да расте. За модернизацијата на воените ефективи на Кина се
соопштени целите што треба да се достигнат во 2027 година, кога ќе се одбележува
100-годишнината од формирањето на Народната ослободителна армија на Кина
и долгорочно до 2049 година, на стогодишнината од формирањето на НР Кина.
Во поглед на инвестициите ЕУ имаше досега мал одбранбен буџет, иако е
економска супер сила. За одржување на стабилноста и безбедноста во Индопацификот ЕУ се потпира на своите сојузници.
Нови моменти
Два едновремени политички потега внесоа не само нова динамика, туку и
дополнителна доза на загриженост заради сериозни геостратешки импликации.
Првиот настан е воспоставувањето трилатерално безбедносно партнерство
меѓу Австралија, Обединетото Кралство и САД (AUKUS). Најавено е дека
Австралија ќе добие од овие две нуклеарни сили технологија за производство на
атомски подморници. Самото проширување на листата на држави со нуклеарна
технологија предизвика загриженост не само во овој регион, туку и многу
пошироко. Со овој чин Австралија се откажа од купување конвенционални
подморници од Франција, договор вреден над 50 милијарди евра. Франција
нервозно реагираше на овој ненадеен потег на традиционалните сојузници.
Од друга страна Кина објави дека поднесува апликација за членство во
Сеопфатниот и напреден договор за Транспацифичкото партнерство (CPTPP) и со
тоа ја покажува својата заложба за економска и трговска соработка во регионот
на Азија и Пацификот базирана врз правила. Самиот факт дека членките на
Договорот ќе преговараат со Кина, а Австралија е секако меѓу позначајните
членки, значи дека теми на кои Кина е особено чувствителна ќе се најдат на маса.
САД веќе не се членка на CPTPP бидејќи администрацијата на претседателот
Трамп се повлече од овој Договор.
Позицијата на големите политички фактори во регионот со овие настани
одеднаш се измени, нивниот взаемен однос претрпува рокада и за целиот свет
сега е многу важно да следи што ќе донесе овој најнов развој на настаните.
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Драган ЈАЊАТОВ
НОВА-ВТОРА СТУДЕНА ВОЈНА
Нa глобалната геополитичка сцена, веќе подолго време се поинтензивно се манипулира со
прашањето, дали веќе со увереност може да се
зборува за Нова, или Втора студена војна? Нема
сомневање дека со тоа политичките набљудувачи
и особено претставниците од дипломатските
кругови, во почетокот на третата декада од 21 век,
се трудат да ја објаснат и анализираат новонастанатата напрегната геополитичка состојба
меѓу спротиставените воено-политички групации
од Исток и од Запад, односно Русија и Кина од една
и САД, ЕУ и НАТО од друга страна. Ситуција, која
буди и поттикнува повеќе или помалку морничави
сеќавња од Првата студена војна од средината на минатиот век. Тогаш, буквално
во неколку наврати светскиот мир, заради непомирливите идеолошко-политички
разлики и трката во нуклеарно вооружување меѓу двата блока, беше загрозен и
висеше на конец. Светот неколку пати беше доведуван на работ на Трета –жешка
светска војна.		
Причина за „враќање на филмот“ од тој период и потсетувањата и правењето
паралела со настаните од времето на судирот помеѓу Западниот воен блок,
предводен од САД и НАТО и Источниот воен блок, на чело со тогашниот Советски
Сојуз и Варшавскиот договор, по неколкудецениското попуштање на военополитичките тензии меѓу двете страни, запаметен како „детант“, формално
се смета воено-политичкиот судир меѓу Русија и Украина од 2013-2014 година.
Во таканаречената „Кримска криза“ главни протагонисти на сериозните воени
дејствија со многу жртви беа редовните сили на украинската армија и побунетите
припадници на самопрогласените автономни републики Донецк и Луганск,
на југоистокот на Украина, со мнозинско руско население. Во тој контекст,
украинските власти тврдат и упорно докажуваат, а Запад ги поддржува во тоа,
дека овие сепаратистички тенденции се воено и политички инспирирани и
поддржани од Москва, тврдење што официјален Кремљ категорично го отфрла.
Сепак, „Кримската криза“ беше непосредниот повод низа западни земји
како САД, Велика Британија, Канада и други, заедно со најголем дел од земјите
членки на ЕУ и НАТО, да спроведат политички и економски санкции против
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Руската Федерација, кои од 2014 година до денес, сè уште траат и имаат различни
модалитети. Како резултат на таквиот развој на настаните на југот на Украина
и главно во Црноморскиот басен и на полуостровот Крим, кој во меѓувреме
прогласи самостојност и се оддели од Украина присоединувајќи се кон Русија,
дојде до евидентно зголемено воено присуство на оружените воени сили на
САД во регионот. Истовремено со ова, се засили и експанзијата и ширењето на
Севрноатлантскиот воен сојуз (неговото Јужно крило) во источноевропскиот
регион и околу границите на Руската Федерација (Балтичките земји, Украина,
Грузија и други соседни земји). Тоа мошне негативно се одрази врз односите на
Русија со Западот, а особено врз односите со САД. Во овој период во регионот на
Црното Море се создадоа и неколку потенцијално конфликтни воени ситуации,
кои за среќа беа навреме надминати без посериозни последици.
Меѓутоа, меѓу политичките набљудувачи во Москва владее неподелено мислење дека на овие настани им претходеше првата фаза на Новата или Втора
студена војна, за која сметаат дека започнла уште во 2003 година со воената
инвазија на САД и нејзините сојузници во Ирак, по што следувеше масовното
отворање американски воени бази во низа централноазиски земји-поранешни
членки на Советскиот Сојуз, (Казахстан, Таџикистан, Узбекистан и други), со
богати наоѓалишта и резерви на нафта и гас. Тоа во ниту еден случај не одеше
во прилог на зацртаната актуелна руска економска и геостратешка концепција,
која наеднаш се најде во средиштето на широкото НАТО опкружување од
повеќе страни. Пандан на оваа западна пенетрација во Централна Азија, Русија
не успеа да обезбеди ниту со потпишувањето на Договорот за колективна
безбедност (Шангајската организација) со Кина и некои други земји од регионот,
иако замислата првенствено беше токму таква. Oвие меѓународни случувања
беа проследени и со изразито интензивна западна антируска информативнополитичка пропагандна активност.
Сето тоа продолжуваше сè до 2007 година, кога на 43-та Минхенска
конференција за безбедност, на 10 февруари, рускиот претседател Владимир
Путин отворено не ги обвини САД дека токму тие во „меѓународните односи
употребуваат и применуваат сила“. Тој исто така ги обвини САД за обид за
„воспоставување еднополарен мир, контролиран од Вашингтон“, без потребната
меѓународна координација во мултиполарното решавање на глобалните
меѓународни проблеми и конфликти. Овие тврдења на рускиот претседател, на
Запад беа дочекани „на нож“ и на Путин отворено му беше импутирано дека
„отвора и разгорува нова Студена војна“.
Набргу по ова, во 2011 година започнаа т.н. „Арапска пролет“ и граѓанската
војна во Сирија и воените операции против Исламската држава, во кои Русија
имаше активна воена улога како поддршка на актуелниот сириски претседател,
Башар Ел Асад. Овде дојде до отворена руско-американска конфронтација.
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Владата на Асад ја доби отворената руска воена и економска поддршка, додека
сириската опозиција, или таканаречената Слободна армија на Сирија ја имаше
амираканската и поддршката на Саудиска Арабија. Руското воено присуство во
Сирија наиде на остра критика од САД и на земјите членки на НАТО, но тоа имаше
обратен ефект врз руските воени стратези, кои останаа доследни во помошта и
ангажманот на страната на Асад, а од време на време потпомогнати со поддршката
од турската армија и турскиот претседател Таип Ердоган. Оваа војна не само што ја
заостри конфронтацијата меѓу САД и Русија, туку ја создаде мигрантската криза
на Блискиот Исток, која мошне бргу поприми глобални размери, вклучувајќи
повеќе земји од азискиот и африканскиот регион. Нивното население доживеа
невиден егзодус и страдања со многу човечки жртви и уништени судбини, а
Европа и светот на глобално-воен и на безбедносно-политички план веќе не беа
исти како порано.
Во 2017 година се заостри и меѓународната ситуација во Источна Азија, со
севернокорејската нуклеарна криза заради развојот и реализирањето на нуклеарната програма во оваа земја, што оправдано предизвика страв и паника на
Далечниот Исток. Во прв ред беа засегнати интересите и безбедноста на Кина и
на другите земји во регионот, но не ги остави рамнодушни и најголемите светски
нуклеарни сили, САД и Русија. Со здружени напори и меѓународни притисоци,
за само една година проблемот на Истокот можеби не се реши, но го стави во
мирување преку директни преговори и Договор меѓу Северна и Јужна Кореја.
Но, набргу, во 2019 година, адреналинот во американско-руските односи,
на другиот крај од светот, го кренаа настаните и во Венецуела, каде што двете
светски велесили се најдоа на спротивставените страни во поддршката на
контраверзните лидери на оваа латиноамериканска држава. Постоеше реална
опасност ситуацијата во Каракас лесно да излезе од контрола и да се повтори
„карипското сценарио од пред 60 години“. За среќа тоа не се случи, бидејќи со
многу доблест и трпение, се најде политички модус вивенди, благодарение на
директното ангажирање на двајцата претседатели на САД и на Русија, Доналд
Трамп и Владимир Путин. Но тоа сепак не донесе очекувана релаксација
во руско-американските односи, кои и на блатерален план минуваа со низа
искушенија и проблеми. Наводното руско мешање во внатрешните американски
работи, особено околу изборното ривалство на американските Демократи и
Републиканци, предизвика мошне остри критики кон поранешниот американски
претседател Доналд Трамп, кој дури на двапати во Конгресот на САД се најде
пред импичмент.
Пролетта 2018 година изби Иранската криза, настан кој остави длабоки и
трајни последици во меѓународните односи на вечните ривали, кој од темел
ги помести американските позиции на Блискиот Исток. Тој едновремено
остави и длабоки лузни на глобално ниво и во натамошното трасирање на
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вкупните американско-руски односи, кои по овој настан се заладија до точка
на смрзнување. Причина за тоа беше сензационалната изјава на Трамп од 8 мај
2018 година, дека САД еднострано ја напуштаат мултилатералната Спогодба за
иранската нуклеарна програма, склучена во 2015 година меѓу САД, Франција,
Велика Британија, Германија, Кина и Русија, ратификувана и од Советот за
безбедност на ООН. Со неа се укинаа санкциите против Иран заради „развојот
и проширувањето на иранската нуклеарна програма“, врз која Иран и покрај
преземените меѓународни обврски – наводно, „не престанал да работи и да ја
развива“ и натаму. Овој едностран чекор на американската администрација,
наиде на општо неодобрување во светот, а особено остро на тоа реагираа Москва
и Пекинг.
Натаму, калеидоскопот на меѓународните настани кои во помала или поголема мера негативно се одразуваа и имаа влијание и врз односите на големите
сили, е доволно богат и разновиден. Се отвори „Трговската војна“ меѓу САД и
Кина, се случи војната меѓу Иран и Саудиска Арабија на Блискиот Исток, се
покренаа обвиненија против Русија за мешање во претседателските избори во
САД, процесот на прекин на трката во нуклеарно наоружување западна во ќорсокак заради откажувањето на САД од некои претходни договори, поставувањето на „Европскиот антиракетен штит“ повторно ги подгреја старите анимозитети.
Последниве две години во светот завладеа пандемијата на Ковид 19.
Здравствената светска криза безмилосно отвори нови дилеми и проблеми
на глобален план. Економиите на богатите земји си ги штитеа и се плашеа за
своите профити, а сиромашните стануваа уште посиромашни и некадарни да се
справуваат со потребите. На тоа се надоврза и актуелнава енергетска криза, која
затропа на вратите на многу земји и на Исток и на Запад.

© UN
Грижата за климатските промени на планетата западна во криза, дури и
борбата против пандемијата поприми политички бои. Вакцините против Ковид
19 почнаа да се делат според потеклото од „Исток“ и од „Запад“ и не се признаваат
или не се прифаќаат од едната или од другата страна, додека болните во светот
во сиромашните земји, масовно умираат и се бројат во милиони.
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Ненадејното повлекување на американските војници од Авганистан, предизвика нов бегалски бран што ја заплисна Европа. Во земјите во центарот на
Европа се создадоа нови и крајно исполитизирани бегалски жаришта, како
оној на белоруско-полската граница. Дека Новата, или Втора студена војна е во
полн интензитет сведочат се почестите генерирани масовни протерувања на
дипломатите од Запад на Исток и на дипломатите од Исток на Запад, „во јата”
како птици преселнички. Се затвораат дипломатски претставништва, амбасади
и конзулати во голем број земји од едниот или од другиот табор. Се затвораат
институции и претставништва, кои макотрпно се создавани со децении за да им
служат на мирот и на просперитетот во светот. Мошне лош е знакот што во тој
дипломатски карусел на големите држави од Запад и од Исток се мобилизираат
и вклучуваат и помали земји кои немаат директна причина и повод да бидат
вмешани во ваквите политички пресметки нa големите сили. Сепак има земји кои
наоѓаат доблест и сила да се одбранаат и да им одолееат на ваквите искушенија,
но има и такви, во кои за жал можеме да ја вброиме и нашата, што се принудени
не секогаш по своја волја да го прават тоа. Нив можеме да ги сметаме како
„колатерална штета на оваа Нова или Втора студена војна“.

© UNHCR
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Кон крајот на минатата 2021 година, ситуацијата во односите Запад-Исток,
особено се заостри и го крена адреналинот кај водечките политичари од обете
страни, а светот го предизвика повторно да стравува за својата иднина и судбина.
Меѓународната дипломатска политичка реторика неочекувано се заостри и
поприми воинствен карактер. Од западните земји стигнаа тревожни обвинувања
дека Русија на границата со соседна Украина разместува и утврдува значајни
воени сили и тешко пешадиско и ракетно оружје. Се манипулира со бројки од
100 до 150-илјадна руска жива сила која се утврдува вдолж постојната рускоукраинска граница. Од Запад стигнаа и првите закани дека целата одговорност и
сите последици од овој воен чин ќе ги сноси Русија, против која сите меѓународни
политички и економски санкции автоматски се кренаа на повисоко ниво, а не
се исклучуваат и можни пошироки воени противмерки доколку руската армија
навлезе на украинска територија.		
Од другата страна веднаш стигна одговор: рускиот претседател Путин на јавна
прес-конференција од Кремљ ги обвини САД и НАТО дека „не се придржуваат кон
претходно постигнатите договори за почитување на територијалниот интегритет
и безбедност на руската територија и за ограничување на ширењето на НАТО
на Исток“. Односите меѓу двете спротивставени страни крајно се заострија.
Секојдневно изјавите на високите политички и државни челници не ветуваа
ништо добро, освен меѓусебни обвинувања и отворени закани. Непосредно пред
Новата година уследи подолгиот телефонски разговор меѓу претседателите
Бајден и Путин, за кој во јавноста не протекоа подетални информации. Веднаш
по овој настан беше обелоденет предлогот на генералниот секретар на НАТО Јан
Столтенберг за одржување итна средба на Советот Русија-НАТО, чија активност
претходно беше замрзната по руското затворање на Канцеларијата на НАТО во
Москва. По неколкудневно размислување руската страна сепак го прифати овој
предлог и состанокот, со многу очекувања и надежи, треба да се одржи на 12
јануари 2022 година во Женева!?.
Има ли место за надеж дека обете страни ќе покажат макар малку добра волја
за попуштање и отстапување од своите студено-воени ставови и претензии?
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МАКЕДОНСКА ДИПЛОМАТСКА ГАЛЕРИЈА
Томислав СТЕФОСКИ,
Поранешен секретар на Извршниот совет на РМ

ДИМЧЕ БЕЛОВСКИ,
ИСТАКНАT МАКЕДОНСКИ ДИПЛОМАТ И ОПШТЕСТВЕНИК
Изминаа десет години (17.06.2010 година) од
смртта на Димче Беловски, истакнат македонски
дипломат, политичар, национален деец и општественик. Погребан е во aлејата на заслужните
борци на НОВ во Скопје, како носител на
Партизанска споменица од 1941 година. Неговоите живот и дело се спомнуваат често кога се
зборува за минатото и историјата, кои ги означуваат сите наши изминати години, творечки
афинитети, идели и стремежи, кога ја обновуваме
и воспоставуваме хронологијата на одбраната
на трајното, објективното, на сето она што е
поткрепено со факти и докази, за да се остави
цврсто и јасно сведоштво за македонското национално минатото и вековната
борба за добробит и просперитет на македонскиот народ
Не може, а да не се каже дека дваесеттиот век, а особено втората негова
половина е преломно историско време. Време на многу политички крајности, на
внатрешен и надворешен план на нашата земја. Во тој период борците на НОВ
и антифашистичката борба на македонскиот народ имаат неизмерен придонес,
не само за стекнатата слобода, туку и за изградбата на сегашната македонска
државност и независност. Познато е дека во светот има повеќе од 7,5 милијарди
население, а само 204 држави се признати како правни субјекти кои се членки на
ОН, меѓу кои е и Република Македонија, чие знаме се вее пред зградата на ОН.
Димче Беловски, кој е неразделен дел од оваа македонска историска приказна,
го запознав во далечната 1956 година кога стапив на работа во Собранието на
Република Македонија. Со текот на времето пријателството и дружбата со
него добиваа на својот интензитет, почнувајќи од 1986 година, па сé до крајот
на неговиот живот. Нашите пријателство и дружба, меѓу другото, од самиот
почеток се засновуваа врз трајна душевна основа. Соделувавме исти погледи,
вредности и разбирања кон животот и општеството. Пријателството и дружбата
се цивилизациски придобивки и тоа е врвот на многу заеднички и интимно
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доживеани мигови. Како плод на едно време, таквото
пријателство се гради и се одржува сè до крајот на
животот. Оттука, како осведочен негов пријател
го споделувам ова сеќавање, затоа што општата
морална култура и искрената човечка совест
секогаш треба да преовладуваат над кукавичкото
премолчување на вистината и фактите.
Сликата за Димче Беловски би била нецелосна
ако не се прикаже барем дел од неговата богата
биографија. Тој е роден во Штип во 1923 година.
Градот Штип е центар на Источна Македонија.
Расадник на напредни и истакнати јавни личности.
Град со богата револуционерна историја. Уште во
својата најрана младост, Димче Беловски станува
член на СКОЈ, а во 1943 и член на КПМ. Како истакнат
учесник во НОАВМ, тој бил политички комесар на
чета и на баталјон во воените единици на НОВ и
Димче Беловски
ПОМ, а потоа политички комесар на Педесеттата
(1923-2010)
македонска дивизија на НОВЈ. Бил делегат на
Првото заседание на АСНОМ. За време на НОВ бил ранет. По ослободувањето,
Беловски ја завршил политичката школа „Ѓуро Ѓаковиќ“ во Белград. Во периодот
што следува, бил член на ЦК СКМ, пратеник во Собранието на НРМ. Работел и
како директор на НИП „Нова Македонија“ и бил член на Извршниот совет на СР
Македонија.
По заминувањето на работа од Скопје во Белград извршувал разни партиски,
општествени, но и дипломатски дејности. Во еден период, Беловски е поставен
за заменик шеф на Постојаната мисија на СФРЈ во Њујорк. Потоа, тој бил и
помошник секретар на СФРЈ за надворешни работи, бил амбасадор во Канада
и во САД. Бил член на Претседателството на ЦК на СКЈ, секретар на ЦК на СКЈ.
Сите овие податоци говорат за каква личност се работи – нема сомневање дека
Беловски беше личност со висок општествено-политички кредибилитет.
Тој во целиот свој работен век и на сите високи и одговорни должности
во Републиката и Федерацијата, остваруваше мошне високи стандарди на
работливост и одговорност. Започнал и избраздил многу бразди. Оставил
неизбришливи траги и белези. Со неговата ученост, мудрост, богата практика,
секогаш и секаде настојувал секоја задача што стоела пред него да биде завршена
на најдобар начин и со најдобар резултат. Тие што имале можност да го познаваат
Беловски, мошне добро знаат дека тој според својата природа и карактер беше со
немирен дух, пргав, луциден, интелигентен, снаодлив во секоја ситуација. Беше
личност со изградени дипломатски манири што се рефлектираше и врз неговиот
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личен животен стил. Во контактите со своите соговорници тој умееше да прифати,
но и да наметне теми за разговор. Во многу пригоди раскажуваше за неговите
средби во дипломатските кругови кога работел во ОН и кога бил амбасадор во САД
и Канада. Поставувањето за југословенски амбасадор во овие две земји, секако
дека во тој период било сторено во согласност со тогашниот претседател на СФРЈ,
Јосип Броз Тито. За назначувањата југословенски дипломати во големите светски
центри како Москва, Лондон, Париз, Вашингтон, Пекинг, последниот збор сепак
го имал Тито. Не случајно, во книгата на познатиот новинар Илија Чукиќ, Беловски
е ставен во редот на најпознатите југословенски амбасадори (Алеш Бебир, Вељко
Миќуновиќ, Срѓан Прица и др.), што значи, во редот на десетината најеминентни
југословенски личности од оваа фела.
Димче Беловски беше вешт говорник и неговите јавни настапи беа слушани и
гледани. Така во далечните шеесетти години од минатиот век, кога во Охрид се
одржуваше Светскиот византолошки конгрес, тој на беспрекорен англиски јазик
ги поздрави пристигнатите гости од Европа и од свотот , за што доби долготраен
аплауз.
Интересни беа неговите искажувања за времето кога работел во мисијата на
ОН во Њујорк. Димче сведочеше за моментите дека кога на седниците зборувал
индискиот дипломат Кришна Менон, салата секогаш била полна. Најверојатно
затоа што неговите беседи биле содржајни и со длабочина, аналитични и полни
со филозофски мисли, карактеритични за индиската филозофија. Исто така, кога
зборувал советскиот министер Андреј Громико, салата повторно била преполна.
Громико бил одличен оратор. Но, посебен впечаток кај Димчета оставаше
неговата средба со Фидел Кастро, кубанскиот претседател кого го нарекуваа „ел
команданте“. Тој имал обичај соговорниците да ги држи и удира по коленото
додека разговара со нив.
Беловски имаше можност од позициите на должностите што ги заземаше
да се среќава со многу истакнати светски политичари, дипломати, државници,
интелектуалци, стопанственици и други великодостојници. Притоа, Беловски
умееше да направи стимул, беше шегаџија, козер, забавен соговорник, но
понекогаш и зајадлив со нескриена иронија кон соговорникот. Не трпеше лажни
величини и позери. Како истакнат дипломат ги познаваше сите патишта и
лавиринти низ кои врви дипломатијата. Ја знаеше и јавната и тајната дипломатија.
Тој поседуваше завидна моќ на опсер-вација и способност за давање оценка. Беше
добар прогнозер за развојот на општествените односи во Републикава и пошироко.
Така, во 1988 година ме посети на работното место секретар на Извршниот совет,
држејќи еден лист хартија. Во него имаше запишано 13 точки како да се најде
решение, компромис за затегнатите меѓуетнички односи кај нас во тој период.
Со него појдовме кај тогашниот претседател на Собранието д-р Вулнет Старова,
и тука Димче детално ги образложи прашањата. Старова се согласи со предлогот
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и побара „време да размисли“. Меѓу другото, Беловски предвидуваше да се
формира Национален совет во Собранието во состав од истакнати личности од
сите структури и националности кој ќе подготви Платформа – Стратегија по сите
прашања од национален интерес. Зошто тогаш претседателот Старова не презеде
натамошни чекори по ова прашање, остана непознато. По мое мислење, ако се
прифатеше предлогот, веројатно немаше да дојде до трагичната 2001 година,
која однесе жртви и остави големи последици по нашето општество.
Беловски беше ценет и уживаше висок јавен углед. Неговата ученост, знаење и
искуство беа видливи и преку неговите бројни авторски записи, прикази, стручни
погледи во повеќе области. Тој има посебна заслуга и лично учествуваше во
изработката на 4 - томната
„Монографија за Штип и
Штипско во Народноослободителната војна 19411945“, зборник од капитално
значење за нашата историја.
Негова неизмерна желба
и мечта беше македонското
општество да стане членка
на големото европско семејство. Голем недостаток е
што нашата дипломатија по
стекнувањето независност
не покажа доволен интерес
да ги искористи неговите
искуство, дипломатски вештини и знаење и да подготви дипломатска платформа
и стратегија за акција, за заеднички настап на сите политички структури и
субјекти во земјата по клучните прашања од национален интерес за нашата
надворешна политика по осамостојувањето.
Долгогодишното пријателство и дружење со Димче Беловски кај мене оставија
трајни и мошне позитивни сеќавања. Искуство за почит и секакво признание.
Привилегија, чест и задоволство ми е што имав таков пријател, кој остави
неизбришливи траги во македонското општество, историја и посебно во
југословенските и македонски дипломатски анали. Тоа е Беловски со слика и
збор, запечатени засекогаш во мојата меморија.
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АТАНАС ВАНГЕЛОВ
ДОБИТНИК НА НАГРАДАТА „11 ОКТОМВРИ”
Во овој број, со должен, највисок пиетет се осврнуваме
на тукушто починатиот научник, филолог и дипломат и
овогодишен добитник на државната награда за животно
дело „11 Октомври“, Атанас Вангелов. Се оконча една
фасцинантна научна и дипломатска кариера. Во дoговор
со него во текот на месец септември се подготвувавме,
во бројот 12 на нашево списание, да направиме осврт
на неговиот професионален и дипломатски ангажман
во рубликата „Писатели-дипломати“. Не успеавме да
ги привршиме подготовките, останавме прикратени за
(1946 -2021)
едно возбудливо и инспиративно дружење.
Неговиот научен дострел како педагог, книжевен критичар, писател и поет,
афирматор на македонскиот јазик е потврден со неговиот богат опус. За писателот
Вангелов никогаш нема доволно простор за целосно да се опише импозантното
дело на овој продолжувач на втемелувачите, пред сé на Блаже Конески, на
научниот третман на нашиот непресушен македонски јазичен израз, особено во
книжевноста. Вангелов го оствари пророчки својот завет, својот „предизвик и
обврска“ како што самиот ценеше, во однос на Конески и на македонскиот јазик
и култура во целост.
Во неговата библиографија среќаваме наслови од поезијата, прозата,
есеи, полемики и критики, а бележи и две драми. Покрај тоа, секоја негова
јавна, писмена и усна појава значеше дополнителна, продлабочена анализа
за актуелниот и идниот развој на македонистиката, јасна дистинкција меѓу
стереотипите и модерното сфаќање на местото на јазикот во опстојот на секој
народ, па соодветно и на македонскиот народ, неговата нација и држава.
Македонската културна средина ќе го памети и како виспрен полемичар. Затоа
што беше храбар и не се додворуваше на никаква власт, за него не постоеја
авторитети ако тие не се докажани со општо спознаени вредности во културата
на својот народ, но постојано низ призмата на панхуманата, панпрогресивната
мисла и дело. Тоа беше и темел и потка и патоказ на неговиот мисловен систем.
Престоите во француската јазична средина, како стипендист и потоа како
лектор за македонски јазик и култура во Париз му овозможија компаративно
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изучување на јазиците на народите во нивниот цивилизациски развој. Во
1995 година Француската влада му додели на франкофонот Вангелов високо
одликување за заслугите во поврзувањето на македонската и француската наука
и култура.
Како што е кажано деновиве по повод неговата смрт, тоа што тој го нарекува
„етно-географски ентитет Македонија”, всушност, е друго име за мислата на
Конески за „јазикот како нашата единствена татковина“. Јазикот е домот, а
неговиот „темел” е положен во делото на Конески. Вангелов укажува дека
секогаш кога жестоко се напаѓа Конески, се напаѓа македонскиот јазик како
„нашата единствена татковина”.

Момент од доделувањето на наградата, Собрание на Р.С.Македонија,
11 октомври 2021 година
И покрај сериозните здравствени проблеми, реагираше во негов стил на
тековните тормози на кои е изложена нашата држава. Се заложи посилно да се
слуша гласот на македонските писатели: „Затоа што оној што ви оспорува јазик
и идентитет автоматски ве оспорува како егзистенција (живот). Тоа е своевиден
нонсенс. Тој ви вели дека вие не постоите, а заборава дека, со простиот факт што
ви вели дека не постоите, тој потврдува дека – постоите.“
Во периодот 2005-2009 година беше амбасадор на Република Македонија
во Будимпешта. Тогаш беа организирани возвратни посети на претседателите
на владите. Особено интензивна година беше 2008, во период на политичка
кохабитација кај нас, кога подготви три посети на највисокото државно раководство пред и по Самитот на НАТО во Букурешт. Вршејќи функции на меѓународен план, тој државнички и филозофски пред светот ја претставуваше
нашата држава, на сугестивен начин со кој создаваше почитувачи и вљубеници
во нашиот македонски јазик.
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„Дипломатски летопис“, неговата редакција и членовите на Дипломатскиот
клуб – Скопје се горди дека имаа можност да соработуваат со амбасадорот Атанас
Вангелов.

Виктор Габер
Во годинава кога чествуваме сто години од раѓањето на
Блаже Конески, се навраќаме на едно искажување на Атанас
Вангелов од 2007 година, во коешто ги анализираше оценките
на Конески за делото на Мисирков:
„Секогаш ќе биде скапоцен напорот на Крсте Мисирков да се
вклучат, на решителен и енергичен начин, разумот и свеста
во слепилото на крвта што, на закономерен начин, ја побара и
неговата крв. Секогаш ќе служи за углед неговиот гест и напор да
не се затвори во релативизмот на радикалниот пацифизам. Сè
што зборуваше претвори во – дело. Реши да пишува, во 1903, на
македонцки литературен iазик и неговото писмо стана основа
и облик на модерниот македонски литературен јазик. Реши да
учи филологија кај елитни руски слависти и тоа го стори: за да
одговори `на магистрален начин`, на повикот на свеста, точка
во која се вкрстуваат гласовите на неговите предшественици.
Не на зборови, туку на дело Крсте Мисирков `го обработи, меѓу
другото, фундаменталното прашање за народната основа на
македонскиот литературен јазик`. Неговата обработка, како
`смела синтеза го изведе македонскиот литературен јазик на
патот на модернизацијата`.“
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ДИМИТАР МИРЧЕВ
ПРОФЕСОР И ДИПЛОМАТ
Професорот Димитар Мирчев, наш колега од првите
денови на самостојна и независна Македонија, прв
амбасадор во Словенија и во Светата столица, остави
трајни траги во политичкиот живот на државата. Го
запаметивме како неуморен истражувач, подготвен
да влезе во областите на политичкото дејствување
кои дотогаш биле надвор од фокусот, член на Националниот совет за евро-интеграции на Собранието, но
и како близок соработник на двајца претседатели на
Република Македонија.
Уште од младите денови се вклучи во политичкиот
живот и брзо достигна до највисоките ешалони на
единствената партија, Сојузот на комунистите на
(1942 – 2016)
Македонија. Како теоретичар на политичката мисла, во
периодот на барање нови патишта за „социјализмот со човечки лик“, поседуваше
порив, но и способност да отвори некои теми за кои беше јасно дека немаат
поширока поддршка во јавното мислење, но што е побитно, и во раководството
на државата. Затоа и неговите успони и падови во политичката хиерархија
доаѓаат како логична последица на обидот понекогаш да се застане наспроти и
да вознемири со дилеми: зошто така, зошто сега. И денес, пет години од неговото
заминување, можеме да посведочиме оти зад неговата животна патека остануваат
белези кои ќе бидат предизвик за истражувачите на политичкиот развој кај нас.
Димитар Мирчев се вклучи активно во политичкиот живот како член на
редакцијата на „Млад борец“, каде објави текстови кои беа забележени пошироко и подоцна беше избран за претседател на ЦК на Сојузот на младината
на Македонија. Од 1965 година студира во Белград на Правниот факултет.
Оттука во него остана онаа константа – да се проучуваат околностите во кои
општеството напредува или назадува. Тој интерес го води на Универзитетот во
Брадфорд, Велика Британија, 1969-1971 година каде специјализира методологија
на општествените науки. По враќањето магистрирал на Правниот факултет во
1971 година во Скопје на тема „Изборниот процес во англосаксонските земји“.
Научната кариера ја започнал како асистент на Институтот за социолошки и
политичко-правни истражувања на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје,
каде е избиран за научен соработник и научен советник. Во СКМ е претседател на
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Комисијата на ЦК СКМ за меѓународни
односи. Во судирот на концепциите
за идниот развој на југословенската
федерација, што некои истражувачи го
именуваат како „македонска пролет“,
мнозинството му забележува за неговите „либерални девијации“ и во
духот на времето добива „последна
партиска опомена пред исклучување
од СКМ“, белег кој дури во 1982 година
е симнат со одлука на највисокото партиско раководство.
Докторската теза на тема од политичките науки, „Критика на граѓанските
теории на партиципацијата“ ја одбранил на Факултетот за општествени науки на
Универзитетот во Љубљана и останува да работи во Југословенскиот центар за
теорија и практика на самоуправувањето „Едвард Кардељ“ во Љубљана.
Д-р Мирчев одново се појавува во политичкиот живот на Македонија во
1990 година кога е еден од иницијаторите за основање на Младата демократска
странка и подоцна со-основач на Македонскиот совет на Европското движење на
Македонија. Избран е за член на Уставната комисија на Собранието на Република
Македонија 1991-1992 година и на работната група за изработка на нацрт-уставот од
1991 година. Претседателот на Републиката Киро Глигоров му довери да биде негов
пратеник за надворешни мисии во текот на 1991-1993 година, по што го именуваше
за прв македонски амбасадор во Словенија и во 1995 година, како нерезидентен,
при Светата Столица.
Од 1990 година е на Филозофскиот факултет во Скопје, избран за редовен
професор и во еден период проректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“,
а подоцна декан на Факултетот за политички науки на Универзитетот ФОН.
Импресивен е бројот на неговите менторства за магистратури и докторати.
Престојувал на пост-докторски студии на Универзитетот во Питсбург, САД во 20032004 година, а гостувал на неколку универзитети во регионов и е избран за член
на Европската академија на науки и уметности во Салцбург, Австрија, во Оделот за
општествени науки, право и економија.
Проф. Мирчев беше наш колега на Дипломатската академија на МНР во неколку
циклуси, кога младите дипломати ја имаа можноста да слушаат предавања
за меѓународните односи, а неговите студенти добиваа шанса за практично
усовршување во Министерството.
Добитник е на највисоките награди за придонес во науката и образованието во
Република Македонија: „Св. Климент Охридски“ во 2006 и „11 октомври“ во 2012
година. Во 1998 година Папата Јован Павле Втори му го додели рангот „Витез на
Големиот крст на Св. Грегориј Велики“ за неговиот придонес за дипломатијата,
мирот и разбирањето меѓу народите.

55

Број 12, 2021

Во неговиот научен опус се вбројуват близу 200 научни трудови, универзитетски
учебници, монографии, есеи и истражувачки извештаи, во земјата и во странство.
Изборот од насловите на неговите книги речито говори за неговиот научен
интерес:
•
The Macedonian Foreign Policy 1991-2006 (2006)
•
Македонија во транзицискиот тунел. Политоскоп и сатирикон на
последната петолетка (2011)
•
Тетралогијата МАКЕДОНИУМ (2012-2015)
•
Балканскиот мегаетникум. Националните доктрини на македонските
соседи (2012), преведена на словенечки, англиски и српски јазик
•
Ферментација на демократијата и нацијата. Сите македонски политички
пролети 1943-1973 (2013)
•
Идентитет и суверенитет (2014)
•
Европеизам. Либерализам. Македонизам (2015)

Димитар Белчев
Д. Мирчев: „Страв од промени“
Извод од колумна од 19 февруари 2010
...Токму пред дваесет години доајенот на македонскиот либерализам,
плура-лизам и суверенитет, Славко Милосавлевски, објави една мала
книшка со наслов „Страв од промени“. Во неа напиша дека агонијата на
еднопартиската држава продолжува, дека во 1990 година оваа држава веќе не е
способна да ги издржи острината и тежината на тековната криза, но и дека
драматичниот распад на стариот систем воопшто не значи недраматично
преболување на породилните маки на новиот плурален систем. Славко, во прв
ред предупреди дека ќе си имаме маки со политичкиот менталитет, кој се
беше претворил во социјален менталитет, вистина и ден–денес на прагот на
преговорите со Унијата нè хендикепира и назадува. Без разлика на властите,
коалициите, партиите, етникумите и тн. Тие, произлегува, се само дел
од „хендикепот. “ Не се отвораме, не се изложуваме, не се акомодираме на
промени. Повеќето од нашето соседство го прават тоа...
...Годинава отворивме три-четириесет значајни меѓународни, билатерални и други научни проекти. Партнерите си ја сфатиле обврската сериозно.
Кога, кај нас, нема средства нити за третина од договореното. Ова пак не е
страв од промени, ова е чиста неодговорност... Постојат редица меѓународни
индикатори за квалитет во науката. Кај нас ништо од тоа. Дали малку
менталитетот или, пак, квалитетот не спречува да се споредуваме на
таа сцена? А што ако се промени системот и утре, задутре, навистина,
наспроти нашиот страв, овие од Брисел да инсистираат и да побараат
споредување и одговорност?
Изгледа стравот од промени е оправдан. Бидејќи системот вистина се
менува, но самите ние, не е токму дека се менуваме.
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СЛОБОДАН ТРАЈКОВСКИ
КОЛЕГА ОД НОВИНАРСТВОТО И ДИПЛОМАТИЈАТА
Колегата Слободан беше еден од оние луѓе
и пријатели за кои никогаш не би можел да
помислиш дека еден ден ќе мораме да продолжиме
да живееме без него! Во секоја ситуација во која
ќе се најдевме, демонстрираше живост, енергија, интерес да учествува во разговор или дебата
за сè што беше значајно во животот. А, од
важните работи, најважна му беше семејството.
Тој, синот и сопругата во Скопје, ќерката веќе
долги години во Канада, сè што правеше низ
кариерата, се обидуваше да го направи низ призмата
за добробит на семејството.
Професионалниот ангажман ни почна заедно, во
новинарството, во нашите рани дваесетти години,
во тогашната Телевизија Скопје заедно со речиси
сите наши најдобри и школски другари од
Слободан Трајковски
(1946 – 2021)
гимназијата „Јосип Броз Тито“, меѓу нив
Јанко Николовски, Димитрие Павловски, Владимир Лапе, Љубе Митевски, Слободан Дамевски... Слободан Трајковски и јас и во новинарството се
определивме за меѓународната политика. Подоцна долги години бевме и
клучни луѓе во надворешно-политичката редакција. Тој ангажман редовно не
носеше на разни светски дестинации во потрага по телевизиски информации
и документарни содржини за презентирање пред македонската јавност во тоа
време. Пропатувавме, што заедно што одвоено, речиси половина свет за да
известуваме од најзначајните меѓународни собири и настани, од Индија, Шри
Ланка, Куба, Зимбабве, Америка... И таму учевме за основите на науката и
вештината на дипломатијата.
Потоа нашите професионални патишта се раздвоија, за да се најдеме повторно
на крајот на 1989 година во Телевизија Скопје, јас како генерален директор,
а Слободан, еден од луѓето во чија професионалност и одговорен пристап кон
работите целосно верував, како директор на Телевизијата. Заедно со него и
другите наши колеги и соработници од тоа време набрзо овој јавен сервис од
клучно значење за граѓаните на Република Македонија го преименувавме во
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Македонска радио-телевизија. Неколку мандати подоцна и Слободан беше именуван за генерален директор на МРТ.
И нашите први заеднички активности по моето враќање во матичната
Радиотелевизија беа поврзани со крупни или драматични настани на
меѓународната сцена. Фокусот на интересот на нашата куќа сè уште беше насочен
кон збиднувањата во регионот, а кон крајот на 1989 година револуционерните
промени во Романија го привлекуваа и нашето внимание, како и на светот. Се
разбира, кај мене немаше многу дилеми кои наши новинари можат најдобро да ја
извршат таа одговорна работа. Слободан Трајковски беше изборот за телевизиски
известувач од Романија, заедно со уште еден искусен новинар од Радио Скопје. И
денес се паметат професионалните известувања на нашите новинари и за двата
медиуми, а бидејќи сликата, сама по себе, кажува повеќе од илјада зборови,
драматичната атмосфера којашто Слободан ја пренесуваше со своите сведоштва
за гледачите на тогашната Телевизија Скопје, сè уште е врежана во меморијата на
македонската публика!
Завршните години од нашиот професионален ангажман ги поминавме во
македонската дипломатија во која на клучни позиции и други значајни функции и
претходно се наоѓаа уште некои наши школски другари од гимназиските денови,
Денко Малевски, Стево Црвенковски, Димитар Белчев... Слободан Трајковски
неколку години од неговиот дипломатски ангажман помина во Канада, како
генерален конзул на Република Македонија во Торонто. Се осведочивме дека и на
таа должност успешно ја претставуваше нашата држава. Позитивен за него беше
и одзивот на нашите иселеници во ова голема и значајна земја.
Затоа и денес меѓу неговите пријатели и колеги остануваат добрите сеќавања
за Слободан, кои како и трагите, времето не може да ги избрише, барем не, за
генерацијата на кој тој ѝ припаѓаше...
Тихомир Илиевски
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ПОЧЕСНИ КОНЗУЛИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Од овој број, Редакцијата на „Дипломатскиот летопис“ го започнува претставувањето на работата на почесните конзули во нашата
земја. Нивната активност, на која и досега ѝ го посветувавме должното внимание, нo секогaш е во фокусот на јавнoста, но со своето
дејствување, улога и придонес, тие најчесто ја надополнуваат работата
на професионалните дипломати и дипломатски претставништва во
земјата во градењето позитивна клима со голем број странски држави
и секако во унапредувањето на меѓусебните политички, економски и
културни односи и врски на Република Северна Македонија со нив.
			

Димитар БЕЛЧЕВ
Д-р КОСТА БАЛАБАНОВ,
ЕРУДИТ И ПРОПАГАТОР
Серијата ја започнуваме со претставувањето
на еден од доајените на почесните конзули во
нашата држава, д-р Коста Балабанов, кој помина
три успешни мандати како почесен генерален
конзул на Јапонија во Република Македонија и
кој е еден од редовните и активни членови на
нашиот „Дипломатски клуб-Скопје“ од неговото
основање до денес. Д-р Коста Балабанов (1929) е
историчар на уметноста, кој ги заврши студиите
на Филозофскиот факултет во Скопје на Одделот
за историја на уметноста со археологија. Целиот
работен век го помина во нашите институции
за истражување, обработка, конзервација и презентација на средновековната уметност кај нас. Во Централниот завод за заштита
на споменици од културата, во Републичкиот завод за заштита на спомениците на
културата и во Музеите на Македонија заземаше одговорни и раководни функции.
Докторирал во 1965 година на темата „Иконописот во Македонија од периодот на
османлиското владеење“.
Раководеше со повеќе проекти за истражување на културното наследство,
една долга низа која почнува во 1955 година со Топличкиот манастир во
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Демир Хисар. Врв на неговата
истражувачка активност е секако
изнесувањето на светлината на
денот на спектакуларните глинени
икони од Виничкото Кале.
Неговиот научен опус брои над
200 единици, а над 20 монографии
и стручни книги го носат неговиот
потпис. Секоја средба со него, секој
разговор, значи за нас збогатување
на нашите знаења од речиси сите
области на животот. Ерудит, соговорник кој пленува, кадарен при
објаснувањето на некоја тема да ја
зафати сета нејзина широчина. Во
неговиот настап на најприроден
начин се надоврзуваат шегата, со
која многу често го плени вниманието на слушателот, со најсупилните поединости од предметот
на неговото излагање. Притоа
повикувањето на референци, извори или цитати кај него е само илустрација на искажаното, без тежнение да си
придаде себе си слика на суверен познавач на темата или да му наметне на
слушателот чувство на минорност или помала вредност.
Автор е на над десетина сценарија за филм и телевизија...
Во трагањето по одговорот на прашањето зошто токму Јапонија го привлекла
неговото внимание се враќаме во далечната 1967 година кога во Токио и во старата
јапонска престолнина Кјото била поставена изложба која содржела 40 најпознати
икони од Македонија, а нејзин комесар бил д-р Балабанов. Во Јапонија тогаш за
прв пат е презентирана нашата средновековна сликарска традиција. Во текот на
престојот тој имал можност да ги проследи активностите на најзначајните јапонски
институции за заштита и претставување на археолошките артефакти и уметнички
дела, но уште повеќе се запознал со начинот на однесување меѓу луѓето, со
нивната животна филозофија. Силниот впечаток што го понел од таа, за нас дури
и загадочна цивилизација, во него го всадил интересот за воспоставување мост
за взаемно запознавање и разбирање. Затоа исцело се вложил во градење на една
логична релација меѓу него, како експерт за средновековната уметност кај нас, и
културата на тој далечен свет и успеал да ги изнајде точките на заеднички интерес.
Во едно свое интервју дадено за јапонските медиуми, д-р Балабанов ја елаборира
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врската меѓу религиите
христијанство и шинто и
укажува на сличностите во
практикувањето на обичаите
во интимен семеен круг.
Во април 1990 година на
негова иницијатва е формирано Друштвото за македонскојапонско пријателство и соработка. Тоа поттикнa поинтензивна комуникација и соработка меѓу сродните институции на двете држави, па
се редат настапи, изложби и
стручни размени, бројни гостувања на експерти од најразлични области кои ни ја
претставуваат динамиката на
Јапонија. Овој негов ентузијазам бил забележан од јапонските власти. По воспоcтавувањето дипломатски односи во 1994 година логично
произлегла понудата да ја
преземе функцијата почесен
генерален конзул во Република Македонија. Функција почесен генерален конзул
доаѓа како нормално продолжување на неговата фасцинација од земјата на
изгрејсонцето. Мандатот на почесниот генерален конзул е пет години и веднаш
треба да се подвлече дека д-р Балабанов ја имал честа да помине три мандата
на таа фукнкција. Она што на посетителот на неговиот дом без сомнение му го
привлекува внманието, покрај исклучително богатата приватна библиотека,
се трите Повелби што ги добил при завршувањето на мандатите, испишани со
јапонски букви, вистински калиграфски мајсторства.
Долго време јапонскиот амбасадор за Македонија беше нерезидентен, туку од
Виена ја покриваше нашата држава. Тоа во практика значеше дека непосредното
присуство на јапонската дипломатија во Скопје се одвиваше преку Јапонскиот
културно-информативен центар, во рамките на Друштвото, чијшто иницијатор
за основањето и директор беше д-р Балабанов. Центарот и почесниот генерален
конзул беа иницијатори или посредници во организирањето бројни билатерални
средби на високо политичко ниво, коишто резултираа во наредните години со
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значителна материјална и стручна поддршка на нашата држава. Од друга страна,
некои дострели дадоа нов поттик на соработката. Така на пример, поетот Макото
Оока го доби Златниот венец на Струшките вечери на поезијата. Со тоа се отвори
простор за печатење преводи на литературни дела на двете страни, воспоставена
е соработка помеѓу славистите, размена на играорни ансамбли, изложби...
Друштвото почнува со издавање на своето списание „Акебоно“ (Мугри). Но не
е никако запоставена стручната вокација на почесниот генерален конзул. Како
признат експерт д-р Балабанов е поканет да настапи на конференцијата на
УНЕСКО во Токио во март 2001 година со излагање на исклучително актуелна
тема во тој период, „Заштитата на културното богатство на Република Македонија
–балканска крстосница на различни цивилизации“.
Може да се каже дека посетата на претседателот на Републиката Борис Трајковски и
неговата средба со императорот Акихито во
октомври 2003 година се позитивна афирмација
на сеопфатната соработка остварена помеѓу
двете држави.
За самопрегорната работа д-р Балабанов е
носител на две високи јапонски признанија.
Специјалната награда на Јапонската фондација
ја добива во октомври 2001 година. Тоа е
најпрестижното државно признание за заслуги
за промовирање на јапонската култура и уметност
во светот и се доделува на една институција и
двајца поединци годишно. Во 2001 година за
наградата биле кандидирани 167 кандидати, а
д-р Балабанов е еден од вкупно десетте добитници од Европа во периодот 19742001 година. За рангот на ова признание сведочи фактот дека добитниците ги
примил императоторот Акихито во Империјалната палата.
Императорот на Јапонија му го доделува во ноември 2008 година Орденот на
изгрејсонцето со златни зраци и долга лента. Тоа е првиот државен орден основан
во 1875 година којшто се доделува на домашни и странски лица за исклучителни
постигнувања во меѓународните односи, во промоцијата на јапонската култура,
во развојот на благостојбата или заштитата на природата.
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ПРОМОЦИИ
ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ КНИГАТА НА САЛИМ КАДРИ КЕРИМИ,
ПОД НАСЛОВ: „ИСЕЛУВАЊЕТО НА ТУРЦИТЕ ОД
МАКЕДОНИЈА ВО ТУРЦИЈА, ПО ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА“
Во издание на Издавачката куќа „Академски
печат“ од Скопје, кон крајот на октомври 2021 година,
излезе од печат книгата на нашиот член Салим Кадри
Керими „Иселувањето на Турците од Македонија во
Турција, по Втората светска војна“. Овој научноистражувачки труд е посветен на иселувањето на
Турците и на другото муслиманско население од НР/
СР Македонија во Република Турција во 50-те и 60-те
години на ХХ век. Во книгата оваа чувствителна тема е
осветлена од повеќе агли со скрупулозно посочување
на изворите врз кои се потпира трудот, овозможувајќи
му на читателот да гради сопствена перцепција за
искажаните мислења и факти. Драматичноста на настаните е проследена со
одмерен, воздржан емотивен тон. Резултатите од повеќегодишните трагања по
изворни податоци во повеќе архиви во Скопје, Белград и во Тирана Керими ги
обработува со акрибија на искусен истражувач.
Во обемниот предговор на книгата е содржан историскиот контекст на темата,
а содржината е разделена во шест посебни поглавја на околу 565 страници,
дополнети со многу помошни податоци и фусноти. На тој начин пред научната
јавност и пред читателите е понуден извонредно богат изворен материјал,
факсимили и фотографии. Процесот на иселувањето од НР/СР Македонија е
обработен во централното, второ поглавје, а студијата е збогатена со придружни
регистри: список на користени извори и литература, список на кратенки и индекс
на имиња, што ја олеснува натамошната научна обработка на оваа историска
тема.			
Според рецензентот на книгата, академик Ферид Мухиќ, оваа значајна студија
претставува „потсетување на неправдата, афирмација на вистината и придонес
за иднината“, додека според вториот рецензент, д-р Владан Јовановиќ од Белград
„... судејќи според високите научни стандарди кон кои авторот се придржувал;
објективноста, одмерениот јазик и стил, оваа капитална монографија секако
ќе стане еден од неодминливите прирачници за сите историчари и демографи
кои се занимаваат со сѐ уште актуелното прашање на турските емиграции“.
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Во периодот меѓ у декември 1993 и јули 2011 година, во три наврати
работно бил ангажиран во дипломатско конзуларните претставништва
на Република Македонија во Тирана - Република Албанија, Анкара Република Турција и Копенхаген - Кралството Данска. Во својство на
министер советник, подолг период ја вршел и должноста шеф на ДКП-та
на Република Македонија во Анкара и Копенхаген.

Автор е на ова и на следните други, сé уште необјавени, книги:
“Судбината на Организацијата Јуџел и Јуџелџиите“; “Полемика со некои
ставови на одделни автори“; “Преспанските Турци - Антропогеографска
с ту д и ј а “ и “ Ас п е к т и н а ј у г о с л о в е н с к о - а л б а н с к и т е и м а к е д о н с к о албанските односи и соработка (1945-2000)“.

На неговите веб. портали (salimsblog.wordpress.com и Salim KerimiLinkedin), последните неколку години, на турски, македонски, албански, англиски и српски јазик, има објавено повеќ е од 90, главно полемички прилози, на теми од историјата, демографијата и дипломатијата. Во
н а в е д е н и о т п е р и од , д е л од н е г о в и т е п р и л о з и б е а о б ј а в е н и в о
Списанието на ИНИ - “Гласник“, во Списанието на Дипломатскиот клуб Скопје - “Дипломатски летопис“, во албанскиот веб. портал “Gazeta
Impakt“ и во весниците “Yeni Balkan“, “Утрински весник“, “Независен
весник“ и “KOHA“.
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Салим Кадри
Керими

Салим Кадри Керими (историчар-кариерен
дипломат во пензија - истражувач), е роден на
21 март 1950 година, во село Горна Бела Црква,
Ресен, НР Македонија. Основно образование
стекнал во родниот крај, средно во гимназиите
“Нико Нестор“, во Струга и “Здравко Чочковски“ во Дебар, додека високо на Филозофскиот
факултет при Универзитетот “Кирил и Методиј“ во Скопје. Првите две години од неговата
кариера работел како професор по историја во
ОУ “Борис Кидрич“, Сарај - Скопје, а преостанатите 35,5 години од кариерата ги поминал во Републичкиот секретаријат за меѓ ународни односи, односно Министерството за надворешни
работи на Република Македонија.

ИСЕЛУВАЊЕТО НА ТУРЦИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА
ВО ТУРЦИЈА, ПО ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА

Промоцијата на книгата, во организација на невладината организација УФУК
(UFUK) од Скопје се одржа на 21 декември 2021 година, а промотори беа г-ѓа Емине
Адеми, поранешна долгогодишна главна и одговорна уредничка во Редакцијата
на турски јазик на МРТ и д-р Зеќир Рамчиловиќ, историчар и актуелен пратеник
во Собранието на РС Македонија.
Салим Кадри Керими

ИСЕЛУВАЊЕТО НА ТУРЦИТЕ
ОД МАКЕДОНИЈА ВО ТУРЦИЈА,
ПО ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА

Скопје, 2021

ОД ПРЕДГОВОРОТ НА КНИГАТА
„Централна тема на овој труд претставува иселувањето на Турците, додека
попатно се третирани и одделни аспекти на иселувањето на другото муслиманско
население (Албанците, Торбешите и Бошњаците), од НР/СР Македонија, во
Република Турција, во периодот по Втората светска војна, односно меѓу 1953 и 1967
година. Во книгата, исто така, се содржани и одделни аспекти на иселувањето,
главно на турското население, и во периодот од 1967 до 1993 година.
Поименичното спомнување во насловот на книгата само на Турците е и
поради фактот што, според д-р Анета Светиева, “најприфатилив етноним за
исламизираните од Македонија во турскиот период и непосредно потоа бил
Турчин/ Турци, како можност за идентификација со турската муслиманска држава
или според народното мислење дека ‘Турчин е еднакво на муслиман и обратно’.
Истиот етноним го прифаќале како свое етничко име и голем број Албанци
- муслимани од Македонија, како и Роми и други муслимани. Овој етноним
истовремено бил и егзоним кој го добивале од нивните соседи (православните
Македонци)“.
Содржините и оценките во книгата претставуваат обид за што пообјективен
приказ, односно за дорасветлување на политиката на југословенските власти,
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пред и по Втората светска војна, со посебен осврт врз односот на македонските
власти кон нивните сограѓани - муслимани, како и за случувањата во НР/СР
Македонија на овој план, во наведениот период. Имено, раководејќи се од тезата
на д-р Даринка Петреска и д-р Виолета Ачкоска дека, “… Тоа што се случило
како настан појава и т.н. останува како факт засекогаш, односно историското
е непобитно и непроменливо но, се променува толкувањето за него, погледот,
перспективата селекцијата на она што ние мислиме дека е важно од мноштвото
факти...“, а имајќи ја притоа предвид и тезата на акад. Владо Камбовски дека,
во ерата “кога историографијата се ослободува од идеолошки или политички
предрасуди и може да се разговара отворено без тоа да значи дека ќе се дојде до
единствено гледиште, бидејќи науката се базира врз одредени разлики, теории...“,
главна цел на овој труд претставува обид за разоткривање на вистината за
иселувањето на огромен број турско, албанско, торбешко/ горанско и бошњачко
население, од ФНР Југославија/ НР-СР Македонија во Турција, по Втората светска
војна. Со други зборови, со овој труд направен е обид за дорасветлување на
наведената трагична страница од поновата историја на ФНР Југославија/ РС
Македонија, односно потпирајќи се на факти и изворни документи од тој период,
како и на сведочењата/ сеќавањата на одделни лица во врска со ова прашање, во
овој труд се опишани/ разјаснети одделните аспекти на политиката на тогашните
југословенски/ македонски власти кон своите сограѓани Турци и другото
муслиманско население, кои без никаква причина и во мирнодопски услови,
потајно беа третирани како непосакувани и принудени да ги напуштат своите
вековни огништа и да заминат во Турција, каде што ги чекаа големи неизвесности.

При расветлувањето на спомнатата политика на југословенските/ македонските тогашни власти треба да се нагласи дека, таквиот однос кон муслиманското
население нема ништо заедничко со соживотот на обичните граѓани Македонци,
Турци, Албанци, Торбеши, Бошњаци, Роми, Власи, Срби и други, кои на овие
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простори живееле со векови и ќе продолжат да живеат заедно за навек, помагајќи
се меѓусебно и во добро и во зло. Примерите/ доказите (пишани или уснени/
пренесени) за вековниот соживот на сето население на нашите простори, посебно
во османлискиот период, се многубројни. Еден од таквите пишани докази за тоа
какво било, не само пријателството, туку братството, ама не она југословенско
“братство и единство“, туку вистинското братство, што во османлискиот период
го практикувале граѓани од различна етничка/ верска припадност, какво што
било братството на единственото ерменско/ христијанско семејство Балабанови,
со преостанатите турски семејства од с. Хамзабегово - Овче Поле, што е опишано
во една од книгите на сега веќе покојниот Александар Балабанов. Во врска со
соживотот на населението на денешна РС Макеедонија, сега веќе покојниот
прв претседател на Република Македонија Киро Глигоров, меѓу другото ќе го
заклучи и следното: “Традицијата на заедничко живеење и толеранција овде
е длабока. Има безброј примери низ целата историја и секојдневниот живот
- од Манифестот на Крушевската република до заедничките празници - како
Македонците, Албанците, Турците, Власите, Ромите, Србите, дури и Евреите, на
оваа македонска земја го делеле и доброто и злото“.
При подготвувањето на посочените содржини е користена и консултирана
обемна домашна и странска архивска документација и литература, како и
сведоштва на повеќе лица, со цел напишаното на соодветен начин да биде
документирано/ поткрепено и со соодветни факти.
Без претензии дека во овој труд се третирани сите аспекти на ова болно
прашање од поновата историја на Југославија/ Македонија, изнесените оценки и
заклучоци кај претпоставените читатели на оваа книга се очекува да предизвикат
соодветен интерес и соодветна/ конструктивна расправа/ полемика...“
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Дипломатска историја

Благој ЗАШОВ
РОМАНСКИТЕ ДИПЛОМАТСКИ ДОКУМЕНТИ
ЗА МАКЕДОНИЈА (1901-1903)
Државниот архив на Македонија издава збирки на странски
дипломатски документи во кои се обработува историјата на
Македонија. До сега се обработени документи од архивите на
Турција, Велика Британија, Франција,Италија,Чехословачка,Срб
ија и од неколку други земји, меѓутоа недостасуваа документи од
архивите на Романија. 					
За време на своето службување во оваа земја, амбасадорот
Благој Зашов, инаку редовен член на Дипломатскиот клуб Скопје,
покрај редовната работа, вршеше истражувања во архивите на
романското МНР, каде што откри мошне богата документација за
Македонија и македонската историја.
Овие документи, заедно со оние кои веќе се наоѓаа во депоата на
Државниот архив на Македонија, беа основа за изработка на проект,
насловен како Романски дипломатски документи за Македонија,
со кој е планирано во издание од 5 тома да се опфати периодот од
1880 до 1934 година. Првиот том од овој проект веќе е излезен од
печат, а кон крајот на 2020 година излезе и вториот том Романски
дипломатски документи за Македонија (1901-1903).
На 22 декември, 2021 година, оваа збирка документи подготвена
и во редакција на амбасадорот Благој Зашов, беше промовирана
во Музејот на македонската борба во Скопје во организација на
Дипломатскиот клуб - Скопје. За значењето и важноста на ова
издание, на промоцијата, покрај директорот на Државниот архив,
Д-р Емил Крстески, зборуваше уште и заменик амбасадорот на
Република Романија во РС Македонија, Габриел Никола. Промотор на
ова значајно издание за македонската национална историја од тој
период, беше директорот на Институтот за национална историја,
Д-р Драги Ѓоргиев. Модератор на промоцијата беше амбасадорот
Виктор Габер, претседател на Дипломатскиот клуб Скопје.
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Авторот на зборникот, Благој Зашов во своето обраќање кон
присутните, обелодени дека тој исто така работи на преводот од
романски и од француски јазик и ги подготвува и останатите три
нови тома од овој проект.
Како Специјален прилог на овој број на Дипломатскиот летопис,
во продолжение, објавуваме поширок осврт на амбасадорот Благој
Зашов за овој Зборник:
Македонија како дел од Османлиското
Царство ги привлекувала сите соседни земји
за да се прошират на нејзина сметка и да ја
остварат желбата секоја од нив да стане колку е
тоа можно поголема. Трите балкански држави,
соседи на регионот Македонија, кој според
одлуките донесени на Берлинскиот конгрес,
заедно со регионите Албанија, Епир и Тесалија,
останал во рамките на Турската Империја, до
балканските војни ќе се обидат да докажат дека
им припаѓа на секоја од нив поединечно повеќе
отколку на некоја друга. Затоа тие во почетокот
во Македонија организирале свои пропаганди
преку дипломатските и конзуларните претставништва, преку школите и црквите,
а подоцна почнале да упатуваат и вооружени чети.
Уште од 1850 година за регионот Македонија, Епир и Албанија почнала да
се интересира и Романија, која во тоа време сè уште била вазална држава на
Османското Царство. Од денешна перспектива можеме да кажеме дека оваа
земја играла значајна улога во историјата на Македонија. А зошто? Таа доаѓа
во Македонија за да ги „открие“ Власите, нејзините сонародници и организира
школи и цркви, грижејќи се „да го разбуди романството кај овој народ“, кој
поради историјата, традициите, начинот на живот и упорноста да си го сочува
својот идентитет, успешно им одолевал на националните пропаганди на грчката
и на бугарската буржоазија и на турските притисоци и на привилегиите што му
биле нудени за да ја смени верата и да премине во муслиманство. Овој народ
живеел и живее пред сè во Епир, во егејскиот дел на Македонија, во Албанија,
а нешто помалку и на сегашната територија на Република Македонија. Бројот
на Власите во Македонија особено се зголемил по уништувањето на влашкиот
центар Москополе во Албанија од страна на Али-паша Јанински.
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Романија вложила многу напори за реализирање на својата кауза. Поради тоа,
покрај средствата за развој на романско образование меѓу влашкото население,
таа ја покрила територијата на цела Македонија и околните региони со свои
конзуларни претставништва. Романски конзулати имало во Солун, Битола, Јанина,
а подоцна и во Скопје. Целокупната дејност на овие конзулати била насочувана
од романската амбасада во Константинопол, која била отворена во 1880 година.
По донесувањето на Законот за легациите (1879), романските дипломатскоконзуларни претставништва (ДКП) добиле дипломатски статус во земјите во кои
биле отворени.
Живеејќи меѓу македонското население романските конзули, а покрај нив
и романските учители и школски инспектори, ги преживувале сите историски
настани, движења, востанија, терор на турските војници, полицијата и башибозукот. Тие, во својата секојдневна работа, собирале податоци, воспоставувале
врски со домашното население, биле во постојан контакт со османлиските
локални власти и со своите колеги од конзуларниот кор во македонските градови.
Пишувајќи ги своите извештаи за она што ја интересирало романската влада, тие
не можеле, а да не јавуваат и за настани и ситуации што се дел од историјата
на Македонија, на македонскиот народ. Во нивните извештаи можат да се најдат
и такви детални податоци за животот на Македонецот, за кои на прв поглед би
можело да се рече: зар и тоа ја интересирало романската влада? Тоа од друга страна
дава исклучително добра историска граѓа за Македонија, за меѓусебните односи
на малите балкански држави, за напорите на обичниот македонски селанец да
преживее, да го спаси својот гол живот, но и да посака слобода, да се ослободи
од вековната турска власт. Токму тоа беше и она што го поттикна составувачот на
оваа едиција на романски документи да се зафати со една пионерска обврска, она
што го напишале романските дипломати за Македонија да го донесе пред очите
на читателите и особено на историчарите.
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Куса содржина на првиот том од документите
Првиот том од „Романските дипломатски документи за Македонија“ (1880
– 1900) се однесува на ситуацијата во Македонија по Берлинскиот конгрес,
а пред најавите за сериозно востание, кое го подготвувала Македонската
револуционерна организација. Тоа е и период во кој постојано се зборува за реформи во Македонија, на кои било обврзано Османлиското Царство според членот
23 од Берлинскиот конгрес. Токму во почетокот на овој период се случил и еден
настан кој е значаен за македонската историја: формирањето на Привремената
влада на Македонија. Оваа едиција на романски документи впрочем и почнува со
документот од романските архиви (извештајот на романскиот генерален конзул
во Солун) што зборува за овој настан.1
Овој том од документите завршува со 1900 година, период од дваесет години,
во кој, покрај другото е создадена и ВМРО, односно ТМОРО во 1893 година, како и
Врховниот македонски комитет (ВМК) во Софија. Романските дипломати, особено
романскиот амбасадор во Софија, ќе бидат многу повеќе информирани за она
што го прави ВМК, отколку романскиот генерален конзул во Солун за ТМОРО
како тајна организација формирана токму во овој град. Тоа е и логично зашто
во Софија Македонците биле организирани легално во здруженија, а во Солун
и во другите градови и села ширум Македонија се дејствувало конспиративно.
Дури подоцна, особено во 1901 година, за време на провалите во Солун и Битола,
романските дипломати ќе почнат да јавуваат и за тајното организирање на
Македонците внатре во Македонија.
Во романските дипломатски документи, кога се зборува за составот на
населението во Македонија, се споменуваат Бугари, Срби, Грци, Турци, Албанци
и Романци. Тогаш националната припадност или расата, каков што термин се
користел во тоа време, се определувала според тоа во која црква оделе луѓето
или во чија школа ги праќале децата. На ваквата поделба особено инсистирала
Цариградската патријаршија, која сите оние што доаѓале во нејзините цркви
ги сметала за Грци. Таа била најглавното орудие на грчката пропаганда и за
неа најважно било да го асимилира македонското население. Затоа таа упорно
тврдела дека меѓу христијанското населeние во Европска Турција постојат
само Грци, кои се во мнозинство, и бугарско малцинство, кое ги посетувало
егзархиските цркви и училишта. Егзархијата ѝ пречела на Патријаршијата во
нејзината пропаганда за зачувување на доминацијата на грчкиот јазик, црква и
образование и затоа врз неа фрлила шизма, која ќе ја симне многу подоцна, кога
Македонија ќе биде распарчена. Таа не ги признавала ниту Власите како одделен
народ, туку сметала дека се тие Грци влахофони, како што впрочем се случува и во
денешна Грција. Дури во 1903 година екуменскиот патријарх во еден меморандум
1
Документот се споменува и во „Историја на македонскиот народ“, стр. 177, издание од 2008 г., а негова нецелосна верзија може да се
најде и во книгата „Македонската лига и Уставот за државно уредување на Македонија 1880“ од Славко Димевски и др., Мисла, 1985 г.
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објавен во посебна брошура, и без знаење на еден дел од грчките митрополити од
Македонија и Тракија, ќе ја каже вистината за постоењето на „Куцовласи“, како
што Грците ги викале и ги викаат и денес.
Поради претходно изнесеното во сите романски документи објавени во овој
том романските дипломати зборуваат за Грци, Бугари и Романци, а подоцна со
почетокот на српската пропаганда во Македонија, почнуваат да споменуваат и
Срби.
Сепак во подоцнежните документи, што ќе бидат објавени во следните томови,
ќе забележиме дека романските дипломати поимот Македонци прво ќе почнат
да го ставаат во наводници, за непосредно по балканските војни да почнат тој
термин редовно да го употребуваат во нивните извештаи.
Читателите на документите ќе бидат пријатно изненадени колку романските
дипломати биле добро информирани и колку сакале, односно биле обврзани, за
сè што ќе дознаат да јават во својата земја. Тоа ги прави интересни, зашто во сите
тие нивни јавувања можат да се најдат многу значајни податоци, понекогаш и
многу детали, кои го пополнуваат мозаикот за тогашното време и за политиката
на некоја земја, на некоја влада спрема настаните во тогашното Османлиско
Царство.
Куса содржина на вториот том од документите
Вториот том романски документи опфаќа еден кус, но значаен период од
историјата на Македонија. Станува збор за двете години пред Илинденското
востание и 1903-та, која практично претставува пресвртница во револуционерното движење на македонскиот народ во борбата за сопствена државна структура.
Оттука и значењето на овие романски документи е многу големо. Во нив се
бележат големите провали во Македонската внатрешна организација, силните
настојувања на Врховниот македонски комитет од Софија да го преземе
раководењето со ТМОРО, загинувањето на Гоце Делчев, солунските атентати
и се разбира Илинденското востание. Во овој период Австро-унгарија и Русија
предлагаат реализирање на нови реформи во отоманска Турција, како гаранција
за зачувувањето на статус квото за кое се залагаат сите големи европски сили. Тие
прогледуваат низ прсти на насилствата и злочините што ги вршат отоманските
сили и особено башибозукот, кој е секогаш присутен кога војската ќе влезе во
некое христијанско село. Големите сили се заинтересирани, и покрај сознанијата
за крвавите настани во Македонија, нивните топови да имаат предност при
наоружувањето на турската армија, дури и со сознанието дека тие ќе се користат
и против населените места во Македонија, како што тоа ќе биде случај со Крушево
во 1903 година.
И за време на овие три години пропагандите на соседните земји (Грција,
Бугарија и Србија), како и на Романија, ќе продолжат со силен интензитет. Во
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романските документи се следи засилувањето на српската пропаганда со која ќе
се прошири доминацијата над дел од македонското население преку неговото
привлекување да доаѓа во грчки патријаршиски цркви каде попови биле Срби или
да продолжи да оди во бугарските егзархиски цркви. Од нив може да се заклучи
дека, додека борбата меѓу српската и бугарската пропаганда се заострува, доаѓа
до приближување меѓу грчката и романската, затоа што дел од Власите, поради
можноста да го користат влашкиот јазик во егзархиските цркви, преоѓаат од
патријаршисти во егзархисти.
Султанот ќе знае како да ја искористи конкуренцијата меѓу пропагандите во
Македонија, за да ги одложи реформите, за да не ги спроведе обврските од чл. 23
од Берлинскиот конгрес и да не ги исполни ветувањата што им ги имаше дадено
на Големите сили.
Од друга страна солунската и битолската провала сериозно ќе ја разнишаат
ТМОРО и во раководството ќе влезат приврзаници на ВМК. Иван Гарванов ќе го
преземе раководството и ќе издејствува дигање на предвремено востание. Сето
тоа будно се следи од романските дипломати и конзули.
По донесената одлука за востание во Македонија од ТМОРО интензивни
подготовки се вршат особено во битолскиот округ, Гоце Делчев загинува, избувнува Илинденското востание кое е задушено со дозвола од Големите сили. Во еден
инцидент пред востанието во Битола бил убиен рускиот конзул Ростковски,
а речиси едновремено и рускиот конзул во Митровица. Романската влада
испратила помош на Власите во Крушево, Македонците во Бугарија организираат
масовни демонстрации против ѕверствата на отоманската војска и башибозук.
Полека се смирувала ситуацијата во востанатите села, Големите сили повторно
ја активираат акцијата за реформи во Турција, одново се интензивираат
пропагандите во Македонија на соседните земји и во една таква ситуација
спласнува револуционерниот набој кај македонското население, кое одвај успева
да го сочува голиот живот.
Сè ова го следат и романските конзуларни претставници и за него јавуваат во
Букурешт. Деталните извештаи на конзулите од Битола и Солун и коментарите
што во врска со ситуацијата во Македонија ги дава романскиот амбасадор во
Константинопол се полни со детали за тешката ситуација на Македонците и
другите националности во оваа турска провинција чие име го нема во турската
административна поделба. Таа е поделена на солунски, битолски и косовски
вилает со многу санџаци, кази.
Документите од романските архиви се од особено значење за дополнување на
мозаикот за она што се случувало во трите почетни години од дваесеттиот век во
Македонија и како тоа го виделе романските конзули како ревносни хроничари на
политичките и другите случувања во трите македонски вилаети на отоманска Турција.
Иако историчарите докрај не им веруваат на извештаите на странските дипломати,
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затоа што знаат дека тие „известуваат по порачка“, сепак во нив може да се најдат
такви детали кои многу помагаат да се дознае вистината.
Најголемиот број на извештаите на романските конзули во 1903 г. се однесуваат
за најзначајниот тогашен настан во Македонија - Илинденското востание.
Романија во тоа време имала добри односи со Турција и ја користела секоја
прилика да го покаже своето пријателство и добра волја, очекувајќи за тоа
да биде наградена со признавање на влашката националност како посебна
романска етничка група во Македонија. Тој однос ќе се огледа и во третирањето
на настаните во Крушево, при што пред турските власти ќе се укажува дека
Власите не учествувале во „бунтот“, како што тие го третирале Илинденското
востание, или дека само поединци, заблудени или одродени, зеле учество во
борбите со турската војска како исклучок. Питу Гули се споменува како Влав кој
дваесет години отсуствувал од Крушево, односно
бил во Бугарија „каде го изгубил своето национално
чувство“. Сепак овие извештаи се полни со детали
кои можат многу да помогнат. Се споменуваат
личности од Солун, Битола, Крушево и во влашките
села чии потомци ќе посакаат да знаат што се
случувало со нивните предци.
Во рамките на романската пропаганда била и
акцијата за распределба на помошта на крушевчани,
што ја испратила романската влада. Од списокот
на лица на кои им е дадена помош (вкупно 236) ќе
се види дека само на мал број семејства кои не се
Власи (ги нарекуваат „гркомани“ или „бугаромани“)
им била дадена сума од помал износ (по 10 леи или
по една вреќа брашно) од онаа што се давала на Власите. Интересно е при тоа да
се види што напишале тогашните влашки првенци во Крушево за илинденските
настани и за личностите кои го воделе востанието. Постојат две верзии за нивните
кажувања: една за отоманските власти, а другата за романскиот конзул.
Романскиот конзул во Битола Спиру Јонеску во својот извештај за илинденските
настани, што го изготвува по неговото враќање од Крушево и го упатува до
романскиот амбасадор во Константинопол Александру Лаховари, пишува:
„Со желба Вашата Екселенција да добие пореално сознание за катастрофата
во Крушево, дозволете да Ви доставам фотографски пејсаж на Крушево кој
го покажува градот пред несреќните настани и по нив. Покрај нив имаме чест
да ѝ доставиме на Вашата Екселенција овде приложени 14 фотографии кои ги
претставуваат шефовите (војводите) на одделните банди, како и бандите кои
го окупирале Крушево во ноќта на 20 јули“. Тие фотографии се доставени во
Букурешт и би било од голем интерес македонската јавност да ги види. Тие биле
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снимени од локалниот крушевски фотограф чие име не се споменува.
Според кажувањето на романскиот конзул авторот на фотографиите бил уапсен
и распрашуван од локалните власти дали има некои фотографии од востаниците,
на што тој одговорил дека востаниците навистина се фотографирале, но дека
потоа плочите ги уништиле.
И нешто како заклучок и сеќавање од работата над овие документи
Секоја напишана книга, секој вложен труд заслужува да се пофали. Сè што се
создава останува за следните генерации. Јас појдов од геслото кога сум во пензија
да останам активен дури можам. Тоа го чинам и сега, а посебно го чинев од
2009 година веднаш по моето пензионирање. Од таа година го преселив “моето
работно биро“ од МНР дома и седнав да го работам она за што се подготвував
претходните десет години дури бев во Романија и по враќањето. Да откријам што
пишувале нашите колеги романски дипломати стотина години порано за она
што го гледале и доживувале на територијата на регионот Македонија. Во тоа
ми помогна познавањето на францускиот и особено на романскиот јазик, што го
научив за време на мојот престој во Романија. Резултат од тој мој напор во моите
пензионерски години се двата тома од овие Романски дипломатски документи
за Македонија. Имам материјали за уште три тома романски документи за
Македонија.
И нешто како заклучок. Дипломатските архиви не се правата вистина. Тие
го покажуваат само она што како институција го имаат сочувано од дипломатот
кој редактирал еден документ. Архивите не само што не кажуваат сè, туку тие
понекогаш и можат да доведат во заблуда, погрешно да информираат. Мора да
се анализира за каква цел била пишувана една информација. Некои информации
се пишувани за да дезинформираат, да оправдуваат некоја постапка, актуелна
политика, па и лаги.
Колку и да се богати дипломатските архиви со документи тие треба и да
се критикуваат и да се интерпретираат. Сè што е собрано во нив е богатство
кое треба да се проверува за да се состави мозаикот на вистината. Но тие се
неопходни, бидејќи се меморија на современиците кои ги запишувале, кажувале,
коментирале и објавувале. Многу подобро е да се запишува отколку да се памети.
За идните генерации многу повреден е документот од усменото прераскажување,
кое бледнее, а ако е запишано како такво, можно да е полно и со субјективизам
за запишувачот.
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НОМИНАЦИИ
Членови на Дипломатскиот клуб
именувани за шефови на дипломатските претставништва
на Република Северна Македонија
Во текот на 2020 и 2021 година, неколку членови на Дипломатскиот клуб
ја добија довербата, но и честа, да ја претствуваат нашата држава во неколку
држави. Нивната досегашна работа и стекнатото искуство беа клучен фактор
да бидат упатени на новата должност.
Во почетокот на 2020 година колешката Сања Зографска беше именувана
за генерален конзул во Викторија, Австралија.

Средба на Сања Зографска со Колин Брукс (Colin Brooks), спикер на
Долниот дом во Парламентот на државата Викторија, Австралија,
2 март 2020 година
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За вонредни и ополномоштени амбасадори беа именувани Шпреса Јусуфи,
Данчо Марковски, Сашко Тодоровски и Билјана Стефановска – Сековска.
Редакцијата има чест и задоволство да објави неколку фотографии од чинот
на предавањето на акредитивните писма по хронолошки ред.

Шпреса Јусуфи (Shpresa Jusufi) при предавањето на акредитивните писма на
претседателката на Република Косово, Вјоса Османи-Садриу
(Vjosa Osmani-Sadriu),
11 декември 2020 година

76

Дипломатски летопис

Данчо Марковски при предавањето на акредитивните писма на
Илир Мета (Ilir Meta), претседател на Република Албанија,
26 декември 2020 година

Амбасадорот Сашко Тодоровски при предавањето на акредитивните писма
на Милош Земан (Miloš Zeman), претседател на Чешката Рапублика,
12 мај 2021 година
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Билјана Стефановска – Сековска при предавањето на акредитивните писма
на Дејвид Хрли (David Hurley), генерален гувернер на Австралија,
9 октомври 2021 година

Редакцијата на „Дипломатскиот летопис“ на нашите членови, но и на сите
други новоименувани колеги, им посакува добро здравје и многу успеси во
работата.
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Членовите на редакцијата на „Дипломатскиот летопис“ работат со почитување на сите пишани и непишани протоколи за заштита од КОВИД 19

Редакцијата работи на отворено,
но и во канцеларија
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