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"8 СЕПТЕМВРИ" ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ "8 СЕПТЕМВРИ" ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ 
НА РОБЕРТ БАДЕНТЕРНА РОБЕРТ БАДЕНТЕР

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

"МУСКЕТАРОТ" ЈА ЗАСЕНИ "МУСКЕТАРОТ" ЈА ЗАСЕНИ 
15-ГОДИШНИНАТА ОД 15-ГОДИШНИНАТА ОД 

ДОНЕСУВАЊЕТО НА УСТАВОТ НА ДОНЕСУВАЊЕТО НА УСТАВОТ НА 

РМРМ

"Симболичниот шеф на државата" 
нè потсети на улогата на мускетарот 
од 1991 година, кој ни стави петка за 
Уставот оти сме биле доблесни, 
цивилизирани итн.   Меѓутоа, десет 
години подоцна, во 2001 година, 
повторно се прошета низ 
Македонија, оставајќи ни длабока 
трага, како што вели Црвенковски 
"за воспоставување стабилност и 
мултиетнички соживот".

ССо доделувањето орден на д-р Ро-
берт Бадентер, во моментов "нај-
оса мениот тип" во земјава, претсе-

дате лот на државата, Бранко Цр вен ков-
ски, на прави мал, но епохален чекор за 
Репуб лика Македонија, потсетувајќи нè 
дека сè уште е политички жив и сè уште 
нè прет ставува во странство и во гра ни-
ците на фи  ромираната и напатена држа-
вичка. Иако некои се обидоа да го ми-
нимизираат и да му спакуваат импич-
мент, сепак тој покажа дека е скован од 
жилаво, што би рекол на шиот паталец, 
од "коњско месо".

Сепак, со овој потег "симболичниот 
шеф на државата" нè потсети на улогата 
на мускетарот од 1991 година, кој ни 
стави петка за Уставот оти сме биле 
доблесни, цивилизирани итн. Меѓутоа, 
десет години подоцна, во 2001 година, 
повторно се про шета низ Македонија, 
оставајќи ни дла бо ка трага, како што 
вели Црвенковски "за воспоставување 
стабилност и мулти ет нич ки соживот".

Поради сè ова, 15-годишнината од 
про гласувањето на Уставот на неза вис-
на и суверена Република Македонија ми-
на во длабока сенка на овој настан, при 
што одбележувањето на годиш ни ната се 
све де на еден собраниски све чен прием 
и на потрошени неколку бу тилки виски, 

пиво и друг жесток пи ја лак. Без малку 
станува збор за некоја држава во Аф-
рика, која жи вее во ри тамот на црнеч-
ките тапани, а не во пре гратките на Ев-
ропа, која се обидува да нè евро пеи зира 
и да нè сфати зошто толку сме "глупави" 
и од сè правиме феш та, па така лесно ги 
забораваме зна чењата на го дишнините 
и исто риските настани.

Во контекст на ова, 15-годишнината 
на Уставот беше во сенка на Баден те-
ровите заслуги.

"Од особено значење е работата на 
Ба дентер како претседател на Арби-
траж  ната комисија на Европската заед-
ница, која го потврди правото на Ре-
публика Маке до нија за независност и 
меѓународно приз навање и го афир ми-
раше принципот за неповредливост на 
границите на земјите кои произлегоа 
од поранешната југо сло венска федера-
ција. Подоцна, во 2001 го ди на, Роберт 
Бадентер даде многу зна ча ен придонес 
во напорите за градење на демокра-
тијата, заштитата на човековите права, 
воспоставувањето на мултиетнич киот 

соживот и владеењето на правото во 
Република Македонија", потенцира ше-
фот на државата, Бранко Црвенковски 
во свое то обраќање на 15-годишнината 
од доне сувањето на Уставот на РМ.

Претседателот Црвенковски истакна 
де  ка во 1991 година македонското Соб-
ра ние ја исполни задачата, која му ја 
довери мнозинството граѓани, кои јас-
но ја из ра зија својата волја на рефе рен-
думот од 8 септември истата година.

Инаку, македонскиот Устав беше до-
не сен со акламација во Собранието на 
17 ноември 1991 година. Мнозинскиот 
дел од албанската етничка заедница го 
бојко ти раше референдумот, а прате ни-
ците Ал бан ци во Собранието не го под-
држаа но виот Устав. Десеттина годи ни 
подоцна, Ус тавот беше дополнет или 
значително сме нет, бидејќи по кон флик-
тот во 2001 годи на и по потпишувањето 
на Рамковниот договор реалноста по-
кажа како лесно се продава Уставот, кој 
во 1991 година Баден тер го оцени како 
најдемократски од зем јите кои се из-
двоија од поранешната ЈУ држава. На 
тој начин се продадоа нацио налните 
интереси на македонскиот на род, кој 
цели 15 години докажува дека постои, а 
некои во земјава го продаваат или го 
предаваат.


