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БОЈКОТ ЗА ГОДИШНОТО ОБРАЌ АЊ  

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

"ЛИЦЕТО Б.Ц." ИГНОРИРАНО ОД "ЛИЦЕТО Б.Ц." ИГНОРИРАНО ОД 
ДОВЧЕРАШНИТЕ ДРУГАРИ НА ДОВЧЕРАШНИТЕ ДРУГАРИ НА 
"ГРАЃАНИНОТ ТРАЈКОВСКИ""ГРАЃАНИНОТ ТРАЈКОВСКИ"

"Политичките 
турбуленции и 
конфронтации создадени 
во периодот на 
конституирањето на 
новата Влада, а кои, за 
жал, се присутни и денес, 
побудија сомневање кај 
нашите пријатели во 
Брисел, не дали имаме 
капацитет да добиеме 
датум за преговори, туку 
дали ја оправдуваме 
одлуката за доделување 
на статусот кандидат...", 
истакна претседателот 
Бранко Црвенковски.

Непишаното правило се повторува. 
Институцијата претседател на др-
жава повторно е игнорирана. Но, 

овој пат од Владата на Република Маке-
донија. Поконкретно, од политичките про-
тивници на претседателот, кој иако треба 
да биде претседател на сите граѓани, сè 
уште се чувствува неговото влијание во 
опоцизиониот Социјалдемократски сојуз, 
од каде што всушност дојде и на функ ци-
јата шеф на државата. Ова го потврдува 
фактот, кој во изминатиов период и се 
докажа, дека ако првите луѓе на овие две 
институции се од различни поли тички 
провиниенции, тогаш меѓу нив не пос-
тои кохабитација. Затоа многу и не изне-
надува овој потег на македонската из-
врш на власт. Вакво нешто се случи и при 
инаугурирањето на сега веќе покојниот 
претседател Борис Трајковски. Него го 
бојкотираше СДСМ, за кој всушност прет-
седателот беше именуван како "граѓа ни-
нот Трајковски". Подоцна, пак, кога уло-
гите меѓу власта и опозицијата се сме-
нија, ВМРО-ДПМНЕ почна шефот на др-
жавата да го именува како "лицето Б.Ц.". 
Но, и денес за владејачката гарнитура 

непрележаните детски болести на Вла-
дата и преседан кој не треба да се пов-
тори". 

За премиерот Груевски, пак, Црвен-
ковски е нелегитимен претседател, кој 
преку говорот дејствувал како порт па-
рол на СДСМ: "Жалам што луѓе со такви 
размислувања се на државни функции. 
Како и во претходните две години, ВМРО-
ДПМНЕ не присуствуваше на седницата 
за да го потсети Црвенковски дека на 
власт дошол преку измами, насилство и 
изборен фалсификат". 

Од ВМРО-ДПМНЕ во Собранието при-
суствуваше само собранискиот спикер, 
кој во тој момент ја замрзна вмровската 
солидарност, давајќи й предност и почит 
на државата. Не присуствуваа ниту пра-
тениците од ДПА ниту, пак, либералите 
на Стојан Андов. Петковски, Ѕинго, Попов -
ска го слушаа говорот на Црвенковски.

Во речиси празната собраниска сала 
претседателот Црвенковски рече: "Поли-
тичките турбуленции и конфронтации 
соз дадени во периодот на консти туи-
рањето на новата Влада, а кои, за жал, се 
присутни и денес, побудија сомневање 

тели: надминете ги теснопартиските ин-
тереси и личните суети. Не губете време 
објаснувајќи им на јавноста или на стран -
ските амбасадори колкава е вината на 
другиот за неуспешните разговори. На 
РМ не й треба виновник, туку решение, 
односно успешен политички дијалог. Бит-
ката против криминалот и корупцијата не 
смее да биде кампањска, туку конти нуи-
рана, не смее да биде селективна туку 
фронтална... Сите заедно да се воз држи-
ме од покренување иницијативи и пред-
лагање закони, кои се однесуваат на пра-
шања што можеби заслужуваат внима-
ние, но можат да нè дефокусираат или, 
пак, што е уште полошо да предизвикаат 
политички, етнички или религиски тен-
зии и конфронтации - Законот за др жав-
ни празници, или иницијативата за про-
мена на Уставот со цел воведување за-
должително средно образование". 

Владо Бучковски, човекот за чие доа-
ѓање и заминување од функцијата прет-
седател на СДСМ, постоеја разни шпе-
кулации, истакна: "Да ги оставиме на-
страна моите лични импресии и односи 
со претседателот на државата. Кога ќе се 

Црвенковски е само човек во узур пи ра-
на институција. А нивниот став останува 
непроменет и по претседателските из-
бори. Дали повторно во прашање се лич-
ните суети и реваншизмот? 

За Кабинетот на претседателот, отсус-
твото на Владата "е резултат на сè уште 

кај нашите пријатели во Брисел, не дали 
имаме капацитет да добиеме датум за 
преговори, туку дали ја оправдуваме од-
луката за доделување на статусот кан ди-
дат. Би сакал да ја искористам оваа при-
лика и да упатам апел до политичките 
партии и, пред сè, до нивните прет се да-
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свестат премиерот и владејачката коа-
лиција дека Македонија е во најчув стви-
телниот период и дека недостатокот од 
дијалог меѓу власта и опозицијата и не-
мањето кохабитација само нè оддале чу-
ваат од ЕУ и од НАТО!?" 

Тито Петковски потенцира: "Говорот го 
до живеав како обра ќање на лидер на опо -
зиција, а не како претседател на држава. 
Практично две третини од својот говор 
посвети на кри тики на Владата, а многу 

малку за сопс твената улога во маке дон-
ската реалност, на планот на одбраната, 
надворешната политика каде има исклу-
чителни над леж ности. Ја пропушти мож-
носта да се наметне како авторитет, како 
претсе да тел на сите граѓани". 

Потпретседателот на СДСМ, Јани Мак-
радули, вели: "Една работа е кога една 
политичка партија ќе одлучи да не при-
суствува на парламентарната расправа 
кога се обраќа претседателот, тоа е хен-

дикеп на политичката партија. Кога Вла-
дата одлучува да не присуствува тогаш е 
хендикеп за државата. Јас не можам да 
очекувам поинакви лоши сигнали од тоа 
што сите амбасадори кои беа присутни 
во Собранието во нивните извештаи ќе 
го забележат  неприсуството на власта и 
ова ќе биде уште еден минус за РМ". 

Во сличен контекст беше и изјавата на 
Ан  дреј Жерновски од ЛДП: "За ВМРО-
ДПМНЕ Бранко Црвен ков ски беше прет-
седател кога го добија ман датот да сос-
тават Вла да, а денеска не. Мислам дека 
гра ѓаните ќе знаат тоа да го оценат". 

Лилјана Поповска од ДОМ објаснува: 
"Говорот на Црвенковски премногу ли-
чеше на партиски говор, насочен кон една 
страна на Собранието и практично беше 
повторување на истите оние рабо ти кои 
три месеци ги слушаме од опо зицијата.  
Претседателот е институција кон која тре-
ба да се одне су ваме на соодветен начин".

За Теута Арифи од ДУИ односот кон 
институцииите на државата е политичка 
култура. А отсуството на власта е нераз-
бирливо и незрело.

Мендух Тачи од ДПА вели: "Човек со 
само два от сто рејтинг зборуваше про-
тив Владата и премиерот, кои имаат 10 
отсто поголем рејтинг". 

Како и да е, поголем впечаток остави 
неприсуството на власта, отколку гово рот 
на Црвенковски! А без оглед од која партија 
и да е шефот на државата треба да се по-
каже респект кон функцијата која ја врши, и 
кон институцијата претсе дател на држава!
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