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Н А Ш И О Т  С И Н Д Р О М  З А  С А М О У     Н И Ш Т У В А Њ Е  Н А Ш И О Т  С И Н Д Р О М  З А  С А М О У   

Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

ТЕШКО СЕ ДОА   ЃА ДО НАЦИОНАЛЕН ТЕШКО СЕ ДОА 
И Н Т Е Р Е С ! ?И Н Т Е Р Е С ! ?

Наспроти одамна постигнатиот кон-
сензус меѓу политичките партии 
во Република Македонија за вле-

гување во членство во НАТО пактот и во 
Европската унија, од што се очекува 
обез бедување на нејзиниот натамошен 
развој како модерна граѓанска држава 
со стабилни граници и непречено одви-
вање на економските процеси како дел 
од евроатлантските интеграциони про-
цеси, во нивното секојдневно одне сува-
ње се забележува долгорочна појава на 
конфронтација, која понекогаш личи на 
непријателство од најтежок вид, небаре 
се работи за партии од друга држава! Во 
оваа смисла, наместо со заеднички сили 
да се работи и да се придонесува за ос-
тварување на овие две најзначајни цели 
на македонската политика, македонската 
опозиција и власт жестоко се напаѓаат и 
ја префрлаат вината за заостанувањето 
во спроведувањето на потребните ре-
форми и престројувања на целата др жа-
ва според барањата на овие воено-поли-
тички и економски сојузи, кои до мини-
раат во Европа и во светот.

Во оваа смисла, европскиот прет став-
ник Ерван Фуере, кој во придружба на 
поранешниот словенечки претседател 
Милан Кучан, кој иако беше долго годи-
шен комунистички лидер се смета за 
креа тор на политиката за брзо приклу-
чување на Словенија и во НАТО и во ЕУ, 

Интензивните политички 
случувања од минатата 
седмица со цела сила ја 
потврдија горчливата 
констатација за 
однесувањето на главните 
актери во македонската 
политичка елита, а тоа е 
подигнувањето на 
партискиот интерес над сè 
она што значи национален 
интерес и за што одамна е 
постигнат меѓупартиски 
консензус.

Ерван Фуере ќе ги носи 
македонските политичари 
на чист воздух каде што 
полесно ќе можат да го 
разликуваат националниот 
од партискиот интерес!

се искачија на врвот Кораб (што беше 
објаснето како обид за утврдување на 
не говата височина во однос на сло ве-
нечкиот Триглав), изјави дека би било 
добро на оваа планина да се донесат ма-
кедонските политичари, каде на чистиот 
воздух ќе можат полесно да ги разли ку-
ваат националните од партиските инте-
реси!

Оваа изјава доаѓа во време кога на-
секаде присутниот Ерван Фуере беше 
обвинуван за дејствување во корист на 
ДУИ, чии претставници се вратија од 
Бри сел со празни раце откако нивните 
ба рања за ново посредување на меѓу на-
родната заедница за прифаќање на ба-
рањата на интегративците во дијалогот 
со ВМРО-ДПМНЕ за воведување Баден те-
ров принцип и во формирање на влада, 
за донесување закон за албанскиот ја-
зик, за донесување закон за пора неш-
ните терористи на УЧК, кои учествуваа 
во конфликтот во 2001 година, завршија 
неславно со добиениот совет што по ско-
ро да се вратат во собраниските клупи и 
таму да го продолжат дијалогот со влас-
та за своите барања.

Ваквата изјава на Ерван Фуере на вр-
вот Кораб дојде во моментот кога на ре-
лацијата претседател на Републиката - 
ВМРО-ДПМНЕ се случија жестоки обви-
ну вања за тоа кој е виновен за заоста ну-
вањето на државата на патот за вле гу ва-
ње во НАТО пактот, откако амери кан ски-
от заменик-државен секретар Николас 
Барнс на состанокот во Загреб изјави 
дека од "јадранската тројка" кандидати, 
Хрватска била подготвена за влегување 
во Алијансата, а дека Македонија и Ал-
банија сè уште не ги направиле по треб-

ните реформи.
Притоа, претседателот на државата, 

Бранко Црвенковски, констатира дека 
актуелната власт, наместо да продолжи 
со остварување на програмата на прет-
ходната гарнитура, која овозможила до-
бивање на статусот кандидат за член-
ство, таа настапила со нова програма, 
која не ги давала очекуваните резултати. 
По ова, од страна на ВМРО-ДПМНЕ се 
воз врати со напади дека претседателот 
на државата настапува од позиции на 

Македонија треба да се натпре-
варува сама со себе, а не со другите 
кандидати за влез во НАТО, истакна 
американската амбасадорка во Ма-
кедонија, Џилиен Миловановиќ, по 
непријатната изјава на Николас Барнс 
во Загреб дека Македонија и Ал ба-
нија не ги направиле потребните ре-
форми за влегување во НАТО.

Претседателот на МАНУ, Цветан 
Грозданов, обвинува за бирократ-
ски от однос на целата досегашна 
власт, која за значајни прашања од 
по широк национален интерес, како 
преговорите со СПЦ за признавање 
на автокефалноста на МПЦ или пре-
говорите со Грција околу уставното 
име, не побарале помош од нашата 
највисока научна институција.

НА ЧИСТ ВОЗДУХ И СО ЗДРАВ РАЗУМ КОН ВРВОТ!НА ЧИСТ ВОЗДУХ И СО ЗДРАВ РАЗУМ КОН ВРВОТ!
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И Н Т Е Р Е С ! ?

член на СДСМ, дека ја кодоши државата 
за немање дијалог меѓу власта и опо зи-
цијата, а дека самиот е најнеуспешниот 
премиер во досегашното постоење на 
самостојната држава, чии луѓе сè по чес-
то се наоѓаат во судниците или во зат-
вор.

Во овој галиматијас на изразена по-
литичка реторика и манифестирање на 
интензивни дневно-политички страсти 
се вклучи и американската амбасадорка, 
Џилиен Миловановиќ, која по конста та-
цијата на министерот за одбрана Лазар 
Еленовски дека заостанувањето на Маке-
донија во однос на Хрватска на патот за 
добивање покана за членство во НАТО 
се однесувало само на наметнатиот про-
блем од ДУИ за наводно непостоење по-
литички дијалог, изјави дека Македонија 
во трката за влез во Алијансата не треба 
да се натпреварува ниту со Хрватска, ни-
ту со Албанија, туку со "самата Маке до-
нија", што упатува на оценка дека при-

ОПРАВДАНИ 
РЕАКЦИИ ОД МАНУ
За самовљубеноста на партиите и 

нивното водење вистинска рововска 
бит ка небаре се наоѓаат на фронтовите 
на линијата Бар-Мажино од Првата свет-
ска војна, односно за ексклузивноста на 
водење на севкупната македонска по-
литика во тесни партиски кругови кои 
не секогаш се професионални во про-
цесите на донесување на политичките 
одлуки, зборуваше и претседателот на 
Македонската академија на науките и 
уметностите, Цветан Грозданов, кој ги об-
вини сите досегашни гарнитури на власт 
во Република Македонија за биро крат-
ски однос кон највисоката научна инсти-
туција кај нас. Така, на промоцијата по 
повод одбележувањето на 60-годиш ни-
ната од научната работа на нашиот на-
учник со светски глас, академикот Петар 

ските партии и натаму дејствуваат во за-
творени бирократски кругови, во кои се 
донесуваат најважните одлуки за идни-
ната на државата и дека тие по извесното 
кокетирање со гласачите, со создавање 
партиски интелектуални клубови, не се 

чините за нашето заостанување се токму 
кај нас и во нас!

Министерот за одбрана Еленовски 
при тоа инсистираше дека во АРМ биле 
извршени сите потребни реформи, но 
заборави дека корупцијата и крими на-
лот и натаму го потресуваат неговото 
Ми нистерство со старите и со новите 
афери, поаѓајќи од "Бачилото", про даж-
бата на Домот на АРМ по багателна цена, 
шверцот на најмодерно оружје со бу-
гарски камиони кое инаку нашата др-
жава го добила како донација од САД во 
1999 година, како и за најновата афера 
со доверувањето на ремонтот на хели-
коптерите на АРМ на досега непозната 
македонска фирма "САС", која ја објави 
весникот "Време".

Хр. Илиевски, претседателот на МАНУ, 
Цветан Грозданов, констатира дека ма-
кедонската власт не побарала помош од 
нашата наука во поглед на долгорочниот 
проблем со Грција околу употребата на 
уставното име Република Македонија, а 
истото се однесувало и за архијерејите 
на МПЦ, кои без претходното научно раз-
јаснување на суптилните прашања, како 
што се, автокефалност, автономија или 
са мостојност во православното хрис ти-
јанство, а кои вообичаено се разгле ду-
ваат и се дискутираат на Вселенскиот со-
бор на православните цркви во Цари-
град, кој не е одржан веќе илјада години,  
влетуваат во преговори со Српската пра-
вославна црква. Алузијата секако дека 
се однесува на брзоплетото потпишу-
вање на фамозниот "Нишки договор" со 
МПЦ од страна на тричлена делагација 
на МПЦ, на чело со владиката Петар. За 
проблемите кои настанаа по потпишу-
вањето на тој договор, кои кулминираа 
во обидот на оската Атина-Белград да 
создадат паралелна црква во Маке дони-
ја на чело со одродникот Зоран Вра-
нишковски, во некоја друга прилика.

ЗАГОВОР НА 
МЕЃУНАРОДНАТА 
ЗАЕДНИЦА ИЛИ 
МАКЕДОНСКИ 

СИНДРОМ?
Анализирајќи само неколку актуел-

ности од соочувањето на политичките 
партии во Македонија, што од друга ст ра-
на значи и немање национална про гра-
ма врз чија изработка би учествувале 
најсилните политички, интелектуални и 
научни потенцијали на државата, лесно 
ќе дојдеме до заклучок дека маке дон-

подготвени и да ги применуваат добие-
ните анализи, мислења и ставови по од-
редени прашања, кои доаѓаат и од нив-
ни искусни и истакнати поранешни чле-
нови, а да не зборуваме и за она за што 
говореше академик Цветан Грозданов.

Наместо тоа, во јавноста сè почесто 
се пласираат недокажани тези за за го-
вор на меѓународната заедница против 
Македонија, при што се заборава дека 
во меѓународната политика кон Бал ка-
нот се испреплетени интересите и на 
другите соседни држави, кои со своите 
сојузници од Европа и светот поуспешно 
од нас чекорат во остварувањето на на-
ционалните стремежи и цели. Ова осо-
бено се однесува на албанскиот народ, 
кој оствари значителни продори во свет-
ските центри на креирање на политиката 
и тој бележи резултати кои секако дека 
излегуваат од класичните постулати за 
геостратешкото значење и влијание на 
една држава или народ. Сè она што се 
случува со Косово и на Балканот може 
да се проанализира и од тој аспект.

Затоа, во истата македонска јавност 
сè повеќе ќе најдете и мислења дека не-
успешноста на македонските политички 
елити да го најдат најлесниот и најбрзиот 
пат кон остварување на националните и 
на државните идеали на македонскиот 
народ и на граѓаните кои живеат во Ре-
публика Македонија е токму маке дон-
скиот синдром на самоуништување, што 
вулгарно се спомнува со познатата фло-
скула: "Да му умре козата на комшијата", 
иако со нејзиното млеко ги хранеле и 
сопствените деца!

Со други зборови, време е да се про-
говори и за зрелоста на македонската 
политика во која можете да забележите 
вртоглави политички кариери од школ-
ска клупа до премиерска функција од 
чие владеење страдаат државата, однос-
но македонскиот народ и другите гра-
ѓани во Република Македонија.

МАКЕДОНИЈА ТРЕБА ДА СЕ МАКЕДОНИЈА ТРЕБА ДА СЕ 
НАТПРЕВАРУВА СО СЕБЕСИНАТПРЕВАРУВА СО СЕБЕСИ

БИРОКРАТСКИ ОДНОС БИРОКРАТСКИ ОДНОС 
НА ВЛАСТА КОН МАНУНА ВЛАСТА КОН МАНУ


