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Смоквин лист за Љубчо Георгиевски
Дневник / 19.07.2012
Изјавата на Георгиевски временски се совпадна со промоцијата на идејата за
„балкански Бенелукс“ (поддржана и од Брисел како „економско и политичко
здружување на Македонија, Албанија, Kосово и Црна Гора“), соопштена од
Тирана од кабинетот на албанскиот премиер Сали Бериша и од устата на
министер во македонската Влада Љубчо Георгиевски уште еднаш ја
скандализираше македонската и балканската јавност. Овој пат од Загреб, од
хрватскиот влијателен јавен сервис. Kога на тоа би гледале само како на уште
еден ексцес пресметан од потребата за грст медиумско внимание и враќање на
отпишаните на политичката сцена, Георгиевски не би го заслужил овој простор.
Меѓутоа, сепак, во прашање е една константа во неговото дејствување и тоа не
надвор од актуелниот балкански и регионален политички и безбедносен контекст.
Изјавата на Георгиевски временски се совпадна со промоцијата на идејата за
„балкански Бенелукс“ (поддржана и од Брисел како „економско и политичко
здружување на Македонија, Албанија, Kосово и Црна Гора“), соопштена од
Тирана од кабинетот на албанскиот премиер Сали Бериша и од устата на
министер во македонската влада! Во една поширока балканска рамка на идеи за
нов Дејтон, во моментот кога новиот српски претседател „признава“ дека тој
неможе повеќе да биде претседател на Приштина, ама и косовската
претседателка не може да биде претседателка на Kосовска Митровица!
Претпазливите тоа го читаат како исцртување на нови граници преку користење
симболи, за какви што идниот српски премиер Ивица Дачиќ и не троши време. Тој
отворено ќе побара поделба на Kосово, земјата и светоста (српскиот патријарх
Иринеј) која може да се отстапи (изгуби) само со војна. Врати Бериша, со
предупредување од нови конфликти.Тоа е поширокиот контекст на изјавата и
„вежбањето падежи“ на еден поранешен македонски премиер. Дали е случајно
одбран Загреб, градот со кој „из вруќег Скопља“ комуницираше Георгиевски? Не
верувам дека е така. Да не се враќаме подлабоко во историјата - с` до Ванчо
Михајлов, ама Загреб е метрополата која дипломатски го згрижи Бугаринот
Велизар Ечев, човекот кој затскриен зад формалниот идентитет на новинар, во
периодот од 1978 до 1993 година, ја „шпарташе и ораше“ безбедносно нашата
земја, врбуваше македонски политичари од кои „неколкумина израснаа во врвни
во Република Македонија“! Ечев „од разбирливи причини не може да ги каже
нивните имиња“, но сепак ни кажува дека токму тој ги однел лидерите на ВМРО-
ДПМНЕ, Љубчо Георгиевски и Доста Димовска, на почетокот од 1992 година, тајно
во Софија на поклонение пред шпионот и познат негатор на се што е македонско
Kрасимир Kаракачанов и тогашната „државна глава“, претседателот Стојанов. Во
Скопје, пак, десната рака на Љубчо, Доста во кризната 1991 одржуваше контакти
со (формално) воениот аташе на бугарската амбасада, генералот - подоцнежен
шеф на бугарското воено разузнавање и сегашен шеф на цивилните агенции за
обезбедување, со клонови и во Македонија!Од Загреб, пријателот на Георгиевски,
Ечев ја продолжи антимакедонската дејност, додека Георгиевски, виа Хрватска, го
повтори она што го кажуваше по повод Енциклопедијата на Блаже Ристовски.
Академикот во 2001 му предлагал поделба на Македонија со Албанците. Се
разбира дека Георгиевски ја прифати идејата и јавно ја популаризираше, како што
тоа го прави и денеска само „малку поискрено од другите политички лидери“
(Арбен Џафери). И тогаш и сега поддршката му доаѓа од Џафери, човекот за кого
„интегративните теории се неполитички, социјални и за хендикепирани лица“, оној
кој во интервју за косовска телевизија призна дека по изборите во 1998 година со
Георгиевски направиле план за „мирна поделба на Македонија“, но војната ги
спречила да го реализираат планот. Џафери беше мизансценот на договарната
средба во средата на „Војводата“ и „Четникот“, додека во градбата на мостот на
нивното спојување несомнена е улогата на Георгиевски. Проблемот е што
патеката е поплочена со Љубчовото идолопоклонство кон Михајлов, Александров
и Протогеров. На тој фон Црвенкоски не може да биде уверлив дека нивото
(приземноста) на меѓусебните навреди со Тачи, може да биде мерило за тоа до
кое дереџе е доведена државата!? Љубен Пауновски, одбранбениот воен
министер од 1991, директно ги обвинува Георгиевски и Димовска, за опструкции и
саботирање на одбраната, за намерно разгорување на конфликтот: „Директно ми
беше соопштено дека мора да се разделиме со Албанците, да им дадеме
територии кај Гостиварско, Дебарско и Тетовско (со прст ми беа означени
териториите на картата на Македонија), а остатокот, ми беше речено, да го
носиме кај нашите во Бугарија“, обвини Пауновски. Љубчо и Арбен се двајцата
наши политичари со најповластен третман во софиските медиуми. Загреб, пак, е
метрополата со голема наклонетост кон Албанците, директни учесници во
поновите хрватски случувања - од учеството во нивната татковинска војна до
поставувањето на Месиќ на државниот трон. За неупатените може да биде
„новина“ дека Георгиевски договарал поделба на Македонија и „хумана размена
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територија и населења“ со застреланиот српски премиер Ѓинѓиќ. Најверојатно и со
картографот Милошевиќ во Хаг. Тогаш Албанците „врло лако“ би ја прифатиле
„патриотската“ понуда на Георгиевски: кршот во Мала Преспа (Албанија) да го
трампа за Дебар и плодниот Полог! Ама не и денес, жали Георгиевски за
десловенизацијата (дебугаризацијата, Kире Наумов), бидејќи апетитите им се
многу поголеми: цело Kосово и Македонија до „пола Kуманова“! Идејата за
обединување на Албанците е жива, од Призренската лига (1878) наваму.
Еволуираше од „Голема“ преку „Kултурна“ и „Природна“ Албанија, до „балкански
Бенелукс“!? Во историјата многу често големите се нагодувале на сметка на
малите. Тоа за жал може да и се случи и на Македонија, ако навреме не ги
препознае опасностите и не изгради национално единство. Но, како кога власта и
опозицијата најновата изјава на Георгиевски ја користат за дневнополитичко
надмудрување? Првите да ни продадат „рог за свеќа“ (смешно: токму поради ова
раскрстиле со Љубчо!), а вторите „Шемоидно“ да поентираат: Kлучното прашање
не е што правел во 2001 (нивниот) Георгиевски, туку (туѓиот) Груевски)!? Љупчо е
невин, покриен со смоквиниот лист на коалицијата, во која ете се и Тачи и
Џафери. Недостига само уште Питер Фејт за впечатокот да биде комплетен!?
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