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Од основачот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски   

С А Г А

ко по 15 септември 2002 година актуелнава владејачка гарнитура ветуваше "брда и долини", за 
годинашниов 15 септември ВМРО - ДПМНЕ најавува митинг на кој ќе биде анализирано до се гаш-
ното практикување на власта на СДСМ. Премиерот Бучковски за октомври најавува владина ре-
конструкција. Значи, во наредниов период ќе биде многу интересно, иако рака на срце и досега 
кога станувало збор за случувањата на македонската политичка сцена, никогаш не ни било здо-
девно. Постојано власта и опозицијата си ги анализираат резултатите, иако сите знаеме дека и ед-
ните и другите не постигнаа никакви резултати. Меѓусебно се обвинуваа и од позиција на опо-

зиција ветуваа мед и млеко, а кога доаѓаа на власт забораваа на ветувањата. И сè така, цели 14 години, живеевме 
со нивните празни ветувања и лажни надежи. Но, не само што не потекоа медот и млекото, туку како што тргнале 
работите еден ден ќе ни го земат и воздухот. 

Вообичаено правило за сите досегашни гарнитури беше тоа што наместо да се тргне кон подобрување на 
состојбите, се одеше кон реконструкција на владиниот Кабинет. Се носеа луѓе на кои им беше потребно време да 
се снајдат на работните места и се тапкаше во место. За жал, Македонија сè уште тапка во место и секојдневно сè 
подлабоко и подлабоко тоне во бездната од која нема излез. Работите воопшто не се тргнати од мртва точка, а 
државава ни личи на тунел во кој нема светлина. Властодршците манипулираат со народот, а освен тоа што си ја 
променија својата имотна состојба, се разбира, на подобро, друго ништо не променија. Ја влошија и онака ка-
тастрофалната состојба во сите сфери на живеење. Дека е така, можеме да потврдиме со факти, да направиме ана-
лиза на ветеното и на стореното. 

Пред доаѓањето на власт, 15 септември 2002 година, на Конвенцијата на Коалицијата "За Македонија заедно" (5 
август 2002), Бранко Црвенковски, тогашен лидер на СДСМ, сега актуелен претседател на државава изјави: "Коа-
лицијата 'За Македонија заедно' има историска задача да ја смени состојбата во земјава, бидејќи најголем ризик и 
најголема одговорност е ништо да не се преземе. Наша обврска е да конституираме чесна и одговорна власт, да 
воспоставиме систем на одговорност и отчет за секого, да го вратиме загубеното достоинство и да ги разбудиме 
закопаните надеж и верба на секој наш граѓанин и на целиот наш народ". 

Денес, можеме да констатираме дека ниту е вратено достоинството на граѓаните ниту, пак, е вратена изгубената 
надеж за посветла иднина. Напротив, македонските граѓани секојдневно тонат во беда и сиромаштија, а ништо 
нема ниту од изјавите на Црвенковски дека ќе изградат посреќна Македонија, во која секое семејство ќе има 
барем по еден редовно вработен, а луѓето нема да се плашат како ќе го школуваат своето дете. 

Во 2003 година премиерот Црвенковски во своето резиме по повод едногодишнината од практикувањето на 
власта призна дел од грешките и изјави дека во битката со невработеноста не покажале резултат од кој можат да 
бидат задоволни, но најави дека овие грешки мора да се поправат и дека тоа ќе го стори во наредниот период. 

Грешките не беа поправени, беше направена единствено владина реконструкција во која некои министри са-
мо ги ротираа своите места. Во изминатиов период се покажа дека властодршците мислеа само на своите пар-
тиски интереси, а непотизмот и корупцијата беа секојдневна појава. Во овој тригодишен период едниот од коа-
лиционите партнери во власта, и покрај поинаквите декларативни заложби, својата улога и место во Владата ја 
разбираше единствено како инструмент за делумно спроведување на политичките процеси од охридскиот Рам-
ковен договор, залагајќи се за ургентно спроведување на процесот за соодветна и правична застапеност само на 
една од заедниците во администрацијата. Всушност, ова беше и образложението на Хари Костов (поднесе ос-
тавка), единствениот премиер досега, кој имаше смелост јавно да каже што се случува во владиниот Кабинет: "Не 
сум подготвен на неефикасно работење во Владата, условување и блокирање на реформските процеси во по -
литичката и, пред сè, во економската сфера заради некои дневно-политички договарања", велеше Костов. 

(За потсетување, причината за оставката следуваше по неговиот неуспешен обид за смена на тогашниот ми-
нистер за транспорт и врски од ДУИ, Агрон Буџаку, по продажбата на спорната локација во близина на плоштадот 
Маке донија).

По владината криза, Буџаку замина, а и во новата Влада на Бучковски, Министерството за транспорт и врски 
продолжија да го тресат афери од најразличен вид (поништената лицитација за закуп на земјиштето спроти згра-
дата на Народна банка во Скопје). И во најавите за годинашната владина реконструкција ова Министерство ќе 
биде централна тема за преговорите, а за него се заинтересирани и СДСМ и ЛДП и ДУИ. Се спомнува дека во него 
имало најмногу пари поради приходите кои произлегувале од странските донации и кредити, како и од про даж-
бата или од издавањето под закуп на земјиште во државна сопственост, со што Владата интензивно се занимаваше 
во изминатите три години. Повторно се шпекулира со името на Буџаку, иако засега се најавува дека единствено 
ќе биде сменет министерот за земјоделие од редовите на ДУИ, кој покажал слаби резултати. 

Практиката се повторува, наместо во офанзива кон промена на состојбите, и премиерот Бучковски ќе тргне во 
промена на личностите. И повторно ќе се вртиме во тој маѓепсан круг. Господ нека ни е на помош.


