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ЌЕ ИМА ЛИ КОХАБИТАЦИЈА МЕЃ У П  

ЦРВЕНКОВ  
ПРВА ЖР 

Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

Кохезија - кохерентност значи врс-
ка, спојување, поврзаност на мис-
ли, или состојба која целосно се 

сложува со друга. Кохабитација, пак, жи-
веење заедно, или живот во двојка.

Овој збор често го употребуваме ко-
га говориме за релациите меѓу двете нај-
значајни институции во земјава - пр ет-
седател на држава и претседател на 
Влада на Република Македонија. 

Досегашното петнаесетгодишно де-
мократско искуство покажа дека це-
лосна кохабитација меѓу првите луѓе на 
овие два најважни столба во земјава, 
практично и немало. Иако се случувало 
и двајцата да доаѓаат од редовите на 
иста партија, како што беше случајот со 
Бранко Црвенковски кога тој беше пре-
миер, а Киро Глигоров шеф на државата. 
Слична ситуација беше и со Владо Буч-

Досегашното 
петнаесетгодишно 
демократско искуство 
покажа дека целосна 
кохабитација меѓу 
првите луѓе на двата 
најважни столба во 
земјава, практично и 
немало. Иако се 
случувало и двајцата да 
доаѓаат од редовите на 
иста партија, како што 
беше случајот со Бранко 
Црвенковски кога тој 
беше премиер, а Киро 
Глигоров шеф на 
државата. Слична 
ситуација беше и со 
Бучковски и 
Црвенковски, но се чини 
највпечатливо беше 
несогласувањето на 
тогашниот премиер на 
Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски и 
неговиот сопартиец 
Борис Трајковски.

Дали премиерот 
Никола Груевски ќе 
соработува со шефот на 
државата Бранко 
Црвенковски? Не само 
поради тоа што двајцата 
доаѓаат од сосема 
спротивни политички 
партии, туку и поради 
фактот што премиерот 
Груевски, како лидер на 
опозицијата, го 
оспоруваше легити ми-
тетот на претседателот 
на државата Црвен-
ковски, обвинувајќи го 
за фалсификат на 
претседателските 
избори, кога про тив-
кандидат му беше 
Сашко Кедев. За 
неговата партија ВМРО-
ДПМНЕ, Црвенковски 
беше лицето Б.Ц.

Сега Груевски е во 
сосема друга улога. Тој е 
премиер на Република 
Македонија, кој мора да 
соработува со прет се-
дателот на државата, 
бидејќи имаат допирни 
точки во неколку сфери.

ковски кога тој, од позиција на премиер, 
за повеќе прашања од меѓународната 
политика се конфронтираше со својот 
шеф Бранко Црвенковски кој, пак, то-
гаш ја извршува(ше) функцијата прет-
седател на Република Македонија. Сè 
уште се свежи сеќавањата за нивните 
комплетно различни ставови за реша-
вањето на косовското прашање, и од бе-
лежувањето на границата со овој сосед, 
како и различното толкување на по ве-
ќето владини законски проекти, кои 
"заглавија" на масата на шефот на др-
жавата или, пак, воопшто не беа пот-
пишани. Не размислуваа исто ниту, пак, 
за функционирањето на безбедносните 
сили, врз кои и двајцата имаат значајни 
ингеренции, но сепак се чини нај впе-
чатливо беше несогласувањето на то-
гашниот премиер на Република Маке-
донија, Љубчо Георгиевски, и неговиот 
сопартиец Борис Трајковски, кој беше 
на чело на државата. Овде приказната 
запна кај Рамковниот договор, со кој 
Георгиевски не се согласуваше, додека 
Трајковски сметаше дека тоа е един-
ствениот начин да се запре воениот 
кон фликт. Поради ова исклучително 
важ но прашање, кое подоцна го про-
мени целосниот изглед на Република 
Македонија, на една од собраниските 
седници Љубчо Георгиевски му се из-
вини на македонскиот народ што на 

ДАЛИ НА ПОВИДОК Е СОРАБОТКА МЕЃУ НЕКОГАШНИТЕ ДАЛИ НА ПОВИДОК Е СОРАБОТКА МЕЃУ НЕКОГАШНИТЕ 
РИВАЛИ ГРУЕВСКИ И ЦРВЕНКОВСКИ? РИВАЛИ ГРУЕВСКИ И ЦРВЕНКОВСКИ? 
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 РЕМИЕРОТ И ШЕФОТ НА ДРЖАВАТА? 

 СКИ КОКЕТИРА СО ГРУЕВСКИ - 
ТВА АМБАСАДОРИТЕ!?

претседателските избори го натерал да 
го даде својот глас за Борис Трајковски.

Ова жестоко политичко замавнување 
беше само една од многуте ситуации, 
кои покажаа дека претседателот на 
Владата и на државата, без оглед на тоа 
што й припаѓаат на иста политичка пар-
тија или матрица, можат да имаат раз-
лично мислење за одредени прашања, 
кои ги тангираат и двете институции. 
Тоа ќе речеме дека е демократија! 

Но, дали мора секогаш да биде така, 
и толку јавно? И дали можеби на овој 
начин не се рушат единствените цели 
кои државниот врв треба да ги има за 
Република Македонија?

Неусогласеноста меѓу првите луѓе на 
државата, говори за фактот дека Репуб-
лика Македонија нема единствено ре-
шение, мислење, или став за прашања, 
кои се од витално значење за нашата 
земја. Тоа не смее да ни се случува би-
дејќи, да потсетиме, Македонија е земја 
која има кандидатски статус, и која ре-
чиси секојдневно очекува да й биде со-

општен датумот кога ќе може да ги от-
почне преговорите за влез во Европ-
ската унија. Токму затоа, разногласието 
може да ни донесе само негативни пое-
ни, кои можат да го оддолжат нашиот 
влез во европското семејство. 

СПАСОВ И 
ЈОРДАНОВСКИ ПРВ 

ТЕСТ ЗА 
"СОРАБОТКА"?

Клучното прашање кое го по ста ву-
ваме и овој пат е дали премиерот Ни-
кола Груевски ќе соработува со шефот 
на државата Бранко Црвенковски?  Не 
само поради тоа што двајцата доаѓаат 
од сосема спротивни политички пар-
тии, туку и поради фактот што пре мие-
рот Груевски, како лидер на опози ци-
јата, го оспоруваше легитимитетот на 
претседателот на државата Црвен ков-
ски, обвинувајќи го за фалсификат на 
претседателските избори, кога против-
кандидат му беше Сашко Кедев. За не-
говата партија ВМРО-ДПМНЕ, Црвен ков-
ски беше лицето Б.Ц.

Сега Груевски е во сосема друга уло-
га. Тој е премиер на Република Маке до-
нија, кој мора да соработува со прет се-

дателот на државата, бидејќи имаат до-
пирни точки во неколку сфери. Веро-
јатно токму поради тоа се одржа и пр-
вата средба меѓу Владата на Република 
Македонија и претседателскиот каби-
нет, на која учествуваа претседателот 
на државата Бранко Црвенковски, пре-
миерот Никола Груевски, министерот 
за надворешни работи Антонио Ми ло-
шоски, и поранешниот амбасадор во 
Вашингтон, Никола Димитров, кој во мо-
ментов е преговарач во Њујорк за раз-
ли ките околку името со Република Гр-
ција. 

Првата работна средба на инсти ту-
циите Влада и претседател на државата 
била посветена на надворешната поли-
тика, односно на прашањата врзани за 
односите меѓу соседите, демаркацијата 
на границата и за спорот со името. За-
клучокот од средбата е дека Владата и 
шефот на државата и натаму ќе сора бо-
туваат, бидејќи оцениле дека страте ги-
јата за националните интереси им е 
заедничка. 

Дали тоа значи дека е постигнат пакт  
меѓу претседателот и премиерот?

Одговорот на ова прашање ќе го 
дознаеме по неколкуте средби, кои две-
те институции најавија дека ќе ги одр-
жат. Но, доколку се суди според изјавата 
на Милошоски, немало поголеми раз-
лики во размислувањата. Тој потенцира 

МИЛОШОСКИ БАРА 
ОСТАВКИ!

Македонскиот амбасадор во Ве-
лика Британија, Ѓорѓи Спасов, ја 
одржа првата консултација со ми-
нистерот за надворешни работи 
Антонио Милошоски, која се слу-
чува како реакција на вна тре пар-
тиската преписка меѓу Спасов и 
Јордановски, по губењето на из-
борите на нивната матична пар-
тија СДСМ. Токму оваа преписка 
беше и повод новиот шеф на ди-
пломатијата да побара оставки од 
двајцата.

Детали од средбата сè уште не 
се познати за јавноста бидејќи, ка-
ко што велат од МНР, официјален 
став Министерството ќе има от ка-
ко ќе се одржи средба и со ам ба-
садорот во Соединетите Аме ри-
кански Држави, Љупчо Јор данов-
ски. Сепак, како што дознаваме, 
министерот Милошоски побарал 
оставка од Спасов, а најверојатно 
истото ќе го побара и од Јор да-
новски, на средбата закажана за 
крајот на неделава.

КОЈ ЌЕ БИДЕ НОВИОТ СТАНАР ВО МАКЕДОНСКАТА 
АМБАСАДА ВО САД?
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дека на средбата биле реафирмирани 
позициите, кои на јавноста й се добро 
познати. Една од темите бил и спорот со 
името кој го имаме со Република Грција, 
при што било заклучено дека нема да 
има никакви промени во нашиот став 
по ова прашање.

Но, иако во својата изјава Милошоски 
не сакаше да даде поголема тежина на 
проблемот со двајцата амбасадори, се-
пак според наши неофицијални ин-
формации, на средбата било дадено 
значајно внимание и за ова прашање. 
Консултациите закажани со амбаса до-
рите Љупчо Јордановски и Ѓорѓи Спа-
сов, како реакција на нивната партиска 
преписка, што ги бара ВМРО-ДПМНЕ, де-
финитивно ќе се случат, и тука немало 
никакви разлики. Договорено е да има 
заемни консултации, односно амбаса-
дорите да одржат одделни средби и со 
шефот на државата Црвенковски, и со 
министерот за надворешна политика 
Милошоски, по што ќе биде донесен 
кон кретен став што понатаму со нив. 
Дали Спасов и Јордановски ќе бидат 
отповикани или, пак, ќе продолжат да 
ја извршуваат амбасадорската функци-

ЗА КОСОВО 
ЕДИНСТВЕН 

ДРЖАВЕН СТАВ! 
Дали и како ќе се договорат прет-

седателот на државата и Владата околу 
двајцата амбасадори ќе се знае по одр-
жувањето на консултациите. Сепак, 
уште од сега е јасно дека едната страна 
мора да попушти. Но, се чини дека за 
прашањето за Косово и двете страни 
имаат ист став, за разлика од оној на 
екс премиерот Бучковски, кој со ко сов-
ската страна дозволи да се разговара, и 
да се пушта во отпек подготовка за нов 
меѓуграничен договор, кој требаше да 
се базира на граничното одделување 
на Македонија и Косово, од времето на 
СФРЈ.

Повикувајќи се веројатно токму на 
овие разговори, косовскиот претсе да-
тел Фатмир Сејдиу неодамна изјави 
дека демаркацијата на границата би ја 
следела административната граница од 
поранешна СФРЈ, а не онаа која беше 
договорена меѓу Скопје и Белград во 
2001 година. На овие најави на косов-
ските власти министерот Милошоски 
го повика Косово да не го оспорува ме-
ѓународниот легитимитет на договорот 
за границата, а доколку сакаат да ги ос-
војат симпатиите на меѓународната за-
едница треба да играат според меѓу на-
родни правила. Според него, ова  пра-
ша ње тие треба да го третираат со глас-
но меѓународните договори, кои се де-
понирани во Обединетите нации во 
Њујорк, бидејќи тоа е добра шанса за 
авторитетите од Приштина да покажат 

дека ги признаваат регионалните гра-
ници, кои меѓународно се потврдении, 
и во исто време да демонстрираат зре-
лост.

На иста линија е и шефот на др жа-
вата Бранко Црвенковски, кој ова пра-
шање го смета за затворено, а она што 
преостанува е техничката операција за 
демаркацијата која, според него, треба 
да заврши пред донесувањето на од-
луката за конечниот статус на Косово. 

Ако за Косово се има еден единствен 
став на државничко ниво, треба ли да 
очекуваме дека можеби во меѓуна род-
ната политика ќе запнат преговорите 
на релација Влада - претседател? 

Особено ако се има предвид дека 
сегашната владејачка гарнитура ќе сака 
да има и свои партиски претставници 
во странските амбасади, исто како што 
четири години правеше минатата власт, 
кога всушност и ги отповика сите ам-
басадори, кои беа испратени во мисија 
од страна на Владата на Љубчо Геор-
гиевски.

Ќе можат ли и овде да најдат за ед-
нички јазик Црвенковски и Груевски? 

Секако дека е рано да прогнозираме 
како натаму ќе оди нивната соработка, 
особено по прашањата врзани за за кон-
ските проекти, кои мораат да добијат 
амин од страна на претседателот, но до-
колку судиме според реакцијата на чл ен-
ството на ВМРО-ДПМНЕ се чини дека 
тоа сè уште не може да го прифати Цр-
венковски за претседател. Елоквен тен 
пример за тоа беше прославата на пло ш-
тадот "Македонија" по повод не за вис-
носта на Република Македонија, ко га 
шефот на државата беше исвиркан од 
страна на присутните на про сла вата.

ЦРВЕНКОВСКИ ТРЕБА ДА 
ПРЕСЕЧЕ!

По одржувањето на средбите на 
шефот на дипломатијата, Антонио Ми -
лошоски, со двајцата амбасадори, 
кои се наоѓаат на листата за от по ви-
кување, исти такви средби со нив 
треба да одржи и претседателот на 
Република Македонија, Бранко Цр-
венковски. Сè уште не е познато да-
ли и тој ќе побара оставки од нив, 
односно дали неговите размис лу-
вања ќе се совпаднат со оние на ми-
нистерот Милошоски. 

Но, едно е јасно. Консултации ќе 
има, и според можностите на шефот 
на дипломатијата, тој на консултации 
може амбасадорите да ги држи на 
неодредено време, додека отпо ви-
кување на Јордановски и на Спасов 
може да се случи само доколку за 
тоа даде амин и претседателот Цр-
вен ковски.     

ЈОРДАНОВСКИ УШТЕ НЕ ВСЕЛЕН ВЕЌЕ ЈОРДАНОВСКИ УШТЕ НЕ ВСЕЛЕН ВЕЌЕ 
ГИ ПАКУВА КУФЕРИТЕ ЗА НАЗАДГИ ПАКУВА КУФЕРИТЕ ЗА НАЗАД

ја, заедно со некоја изречена казна, до-
прва ќе видиме. Иако мора да се има 
предвид дека и Јордановски и Спасов 
се кадри на СДСМ, но истовремено да 
не заборавиме дека токму ВМРО-ДПМНЕ 
жестоко се спротивстави на партиското 
ангажирање на двајцата амбасадори во 
меѓулидерската битка во нивната ма-
тична партија, и повика тие сами да си 
дадат оставки од функциите.


