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КОНС ТРУК ТИВНОС Т,  КОЛК У 
ТОА МАКЕ ДОНСКИ ЗВУЧИ!

НАВИСТИНА Е ХРИСТИЈАНСКИ НАВИСТИНА Е ХРИСТИЈАНСКИ 
ДА СЕ ЗАВРТИ ДРУГИОТ ОБРАЗ ДА СЕ ЗАВРТИ ДРУГИОТ ОБРАЗ 
ДОКОЛКУ ЕДНИОТ БИДЕ УДРЕН, ДОКОЛКУ ЕДНИОТ БИДЕ УДРЕН, 
НО ДАЛИ ТОА ГО МОЖАТ НО ДАЛИ ТОА ГО МОЖАТ 
И ОНИЕ КОИ ДОКАЖАЛЕ И ОНИЕ КОИ ДОКАЖАЛЕ 
ДЕКА НЕМААТ ОБРАЗ, А ДЕКА НЕМААТ ОБРАЗ, А 
СЕКОЕ ОТСТАПУВАЊЕ ГО СЕКОЕ ОТСТАПУВАЊЕ ГО 
ОПРАВДУВААТ ТОКМУ ТАКА?ОПРАВДУВААТ ТОКМУ ТАКА?

бјективно гледано, во Маке до-
нија има толку многу про блеми, 
од секаков вид, што човек може 
попрво да се надева да из брои 
до вечноста и на зад, отколку 

да има надеж дека ќе ус пее да ги наброи 
сите. Можеби е по лесно да се направи 
општа и гене рална типизација на сите нив, 
па така да се поделат на економски, поли-
тич ки, општествени, национални итн. Но, 
она што е најбитно е тоа како ќе ги оце-
ниме според предноста која би им ја дале 
за итноста во решавањето.

Во нашето ова петнаесетгодишно, но 
крајно богато со содржини, др жав но ми-
нато, секогаш се поаѓаше од еден ос но-
вен критериум, а тоа е лич ниот интерес. 
Всушност, личниот ин терес на оние кои 
беа задолжени за решавање на проб ле-
мите го дикти раше како распоредот, така и 
темпото на разрешување на проблемите. 
Мис лам дека речиси и нема човек кој, 
откако целиот живот го поминал во "лак-
тање" низ партиските лавиринти и при 
тоа и самиот поставил безброј препки, 
кому секако му биле и пос тавувани, ќе 
успее да й одолее на можноста мате ри-
јално да го вало ри зира целиот свој пат и 
севкупната своја вложена борба. Но, во 
ниеден случај тоа не може да биде оп-
рав дување за тоа и државните и нацио-
налните интереси да добијат цена. Јас 
верувам во тоа дека некои работи се 
бесценети, исто како што верувам и дека 
"парите имаат боја". Ова свое убедување 
го гледам и го препоз на вам во секоја 
постапка во која до израз доаѓа гордоста 
и придржу ва њето до личните ставови и 
интереси. Велам интереси затоа што ле-
гитимно право на секој човек, а со тоа и 
на секој народ и држава, е да има свои 
интереси. Но, исто така, легитимно право 
е и доколку нечии интереси ги загро зу-
ваат нашите, ние да ги отфр лиме и да им 
се спротивставиме. Ток му овој елемент на 
спротивставување е нешто што за битните 
прашања за Македонија сè уште не сум го 
пре познал во ниеден потег на нашите 

досегашни влади, претседатели, ми нис-
три и други високи државни инс титуции. 
Тука секако не го вбро јувам спро тив ста-
вувањето кон внат реш ни те т.е. политичките 
против ни ци, од ед ноставна причина што 
сè тоа прет ставува само "бесплатен по-
ли тички маркетинг" и сигурен сум дека 
тоа што го кажуваат воопшто и не го 
мислат, а уште помалку дека тоа, пак, тие 
самите го смислиле. Спротив ста вувањето 
кое е основано и кое има за цел одбрана 
на своите ставови и интереси влијае по-
зитивно како на самопочитувањето, така 
и на почитта од другата страна кон вас. 
Ова го велам затоа што буквално во 
сите односи во кои нашата држава била 
од едната страна, а од другата страна се 
наоѓала било која друга држава или ме-
ѓународна организација, по преговорите 
таа, другата, страна из легува задоволна 
што ги исполнила своите цели, а нашата 
македонската страна излегува задоволна 

бидејќи била, внимавајте ви се молам, 
кон структивна! Навистина импресивно! 
Доколку судиме според тоа какви ре зул-
тати постигнуваме во тие меѓу на родни 
преговори и договори може слободно да 
се констатира дека кон структивноста не 
е баш на цена во светот. Всушност, до кол-
ку реално и објективно ги согледаме ра-
ботите, не постои ниедна конструктивна 
држава во светот кога се во прашање неј-
зи ните интереси. Меѓународните од но си, 
сами по себе, претставуваат су дир на ин-
тереси на различните страни, во кои е 
битно да се биде кон струк тивен, но кон-
структивноста не смее да биде крајниот 
резултат кој ќе се постигне. Чудно е како 
сè уште некои нè обвинуваат дека сме 
"класични балканци" или, пак, "прими тив-
ци", кои никако да се оттргнат од своите 
цврс ти ставови, и кои за ништо на светот 
не би признале дека не се во право. Ве-
ројатно оние кои така нè наре ку ваат мис-
лат на нашите еколошки на вики, а не на 
нашите карактерни осо бини и сфаќања.

Постојат многу конкретни при ме ри 
преку кои може ова да се согледа, но јас 
би сакал да посочам еден кој го сметам за 
многу важен, а истовремено и доволно 
запоставен, а тоа е проб лемот околу ре-
шавањето на идниот статус на Косово. 
Навистина беше непријатно да се биде 
Македонец во моментите кога еден в.д. 
премиер на непостоечка држава, поли-
тички го деградираше нашиот тогашен 
пре  миер, кој и покрај тоа изјави дека 
сакал едноставно да биде конс трук тивен 
и од помош. Но, не е ниту малку повеќе 
пријатно да се биде во ситу ација во каква 
што сме денес, во која се чека некој друг 
да донесе решение, а воедно да го реши и 
сè она што нè засега и сите нас. Токму 
затоа, би сакал да посочам, дека покрај 
сил ното "чекорење", би било добро за од-
редени проблеми да се застане цврс то и 
да се ставиме во позиција во која кога 
станува збор за нас самите и за нашите 
интереси, прв пат бидеме при чина, а не 
последица.


