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П Р Е Т С Е Д А Т Е Л О Т      И  П Р Е М И Е Р О ТП Р Е Т С Е Д А Т Е Л О Т   

Пишува: Венцо ДОНЕВ

ЧУВСТВОТО ЗА    ДРЖАВНОСТЧУВСТВОТО ЗА  
Е САМО ЛИ  ЦЕМЕРИЕЕ САМО ЛИ 

Претседателот на државата Бр ан-
ко Црвенковски ја изненади на-
цијата со конференција за пе-

чатените и за електронските медиуми 
по подолго време. Последната прес-
конференција му беше за швајцарските 
сметки по обвинувањата од недел никот 
"Фокус", дека има тајни бан кар ски смет-
ки во Швајцарија.

Црвенковски ги изненади сите, со 
каква леснотија кажа дека се откажува 
од неговите законски ингеренции за да 
се најдат решенија за спорните пра ша-
ња кои можат Македонија да ја чинат 
лош извештај од Европската ко мисија 
на крајот од месецов. Како спорни и 
недовршени работи се до полнувањето 
на Судскиот совет, до несувањето на 
Законот за јавно об ви нителство, име ну-
вањето амбасадори во десеттина ма-
кедонски амбасади, кои подолго време 
не можат да се пополнат поради не до-
разбирањата меѓу претседателот и пре-
миерот, и ко хабитацијата меѓу претсе-
дателот на Владата и претседателот на 
државата.

Подготвеноста сега и веднаш да се 
сретне со Груевски се должи на тоа да 
добиеме поволни оценки од Европ ска-
та комисија пред конечното завр шу-
вање на извештајот за Македонија, по 
кој би требало да се суди дали нашата 
земја ќе добие датум за членство во Ев-
ропската унија или не.

Така, фино сконцентрирани, 
секој со својата тајфа и својата 
пропагандна машинерија, ја 
дезавуираат јавноста, за на 
крај, во интерес на државата 
да решаваат да направат 
компромис. Веднаш наоѓаат и 
време и место да се состанат, а 
и да си испратат писма.

Сè тоа од Европејците ќе 
биде оценето како лицемерие 
и немање капацитет за 
државност, туку дека имаме 
чувство за лична суета, која е 
поголема од државата, но не и 
од партијата на која й  
припаѓаме.

Сè ова ќе се разбереше како убав 
гест на таткото на нацијата направен за 
доброто на државата, ако се слу че ше 
барем два месеца порано, а не две сед-
мици пред заклучувањето на извеш-
тајот за Македонија. 

Како наеднаш проработила совеста? 
Зошто претходно, и премиерот и прет-
седателот не можеа да ја контролираат 
тврдоглавоста и суетноста? Дали нив-
ната повредена суета или помалиот 
рејтинг тежи повеќе од иднината на 
Македонија и на македонскиот народ?

 НÈ ЗГАЗИ ВРЕМЕТО 
БЕЗ ПОТРЕБА

Црвенковски побара четирите нај-
големи партии, двете од позицијата и 
двете од опозицијата, да ја земат лис-

За едните, опозицијата и Цр-
венковски намерно ги блокираат 
евроатлантските процеси, зашто 
се плашеле од успехот на оваа 
Влада, и ако Македонија не до-
бие датум за почнување на пре-
говорите за членство во Ев роп-
ската унија и не биде примена во 
НАТО, така полесно ќе се врати 
на власт. За другите, актуелната 
владејачка структура не е спо-
собна да се справи со пре диз ви-
ците за наше зачленување во 
евроатлантските организации 
ниту, пак, да го менаџира без бе-
дносниот капацитет во нашава 
земја, уште помалку политичкиот 
амбиент.

КОЈ ИМ Е ВИНОВЕН ШТО НЕ МОЖАТ ДА СФАТАТ КОЈ ИМ Е ВИНОВЕН ШТО НЕ МОЖАТ ДА СФАТАТ 
ДЕКА ЗА ДРЖАВАТА ИМ ТЕКНУВА ВО 5 ДО 12!ДЕКА ЗА ДРЖАВАТА ИМ ТЕКНУВА ВО 5 ДО 12!
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ЧУВСТВОТО ЗА    ДРЖАВНОСТ  ДРЖАВНОСТ  
Е САМО ЛИ  ЦЕМЕРИЕЦЕМЕРИЕ

тата од 35 кандидати за пополнување 
на Судскиот совет и да најдат пет лич-
ности, кои можеби не се најголемите 
фаворити на партиите. Така ќе се решел 
проблемот со Судскиот совет. Ќе пот-
сетиме дека таква иницијатива имаше 
лидерот на ДПА, Мендух Тачи, пред не-
кој месец, но таа беше отфрлена. Ако во 
тоа бил лекот зошто тогаш чекавме до 
сега да нè гази времето и, пак, да го 
понудиме истото решение, но сега од 
позиција на претседател. Претседателот 
бара искреност во изјавите за да немаат 
политичко влијание во работата на Суд-
скиот совет, притоа идните членови на 
овој значаен орган да се растоварат од 
партиските бои.

ценирано пропаднато гласање, без 
обез   бедено Бадентерово мнозинство, 
со што се одложи процесот на до ком-
плетирање на овој значаен орган.

Како и во случајот на Судскиот совет, 
така и со именувањето амбасадори, Гру-
евски и Црвенковски си ги чукаа гла-
вите, но не попуштаа. Наместо Груевски 
да биде мудар, тој се заинати и реши да 
не му помине ниту еден предлог на 
Цр венковски, пред сè, во НАТО, место за 
кое како кандидати се спомнуваа Владо 
Бучковски и Стево Пендаровски. Буч-
ковски во целата ситуација беше упо-
требен за пресметката меѓу премиерот 
и претседателот. Како резултат на ро-
вовските битки, и да се покаже кој е кој, 

ТАЈФИ
За едните, опозицијата и Црвен ков-

ски намерно ги блокираат евроат лант-
ските процеси, зашто се плашеле од 
успехот на оваа Влада, и ако Македонија 
не добие датум за почнување на пре-
говорите за членство во Европската 
унија и не биде примена во НАТО, така 
полесно ќе се врати на власт. За другите, 
актуелната владејачка структура не е 
способна да се справи со предизвиците 
за наше зачленување во евроат лант-
ските организации ниту, пак, да го ме-
наџира безбедносниот капацитет во на-
шава земја, уште помалку политичкиот 
амбиент.

Едниот ја користеше целата владина 
машинерија за медиумска презентација 
на својата вистина, додека вториот си 
го ангажира проверениот ешалон. Пре-
ку невладини организации се напаѓа 
работата на Владата, други пишуваат по 
весници како не чинат работите, како 
премиерот ги влошува односите со Ал-
банците. Целата пропаганда добро се 
наплатува и од Албанците и од стариот 
"френд". Не е далеку вистината дека се 
пишуваат криви закони за потоа да се 
исправаат. Нормално, за пари. Рас поре-
дот на пишувачите е: еден во власта, 
другиот во опозицијата и кај стариот 
"френд".  

Така, фино сконцентрирани, секој со 
својата тајфа и својата пропагандна ма-
шинерија, ја дезавуираат јавноста, за на 
крај, во интерес на државата да ре ша-
ваат да направат компромис. Веднаш 
наоѓаат и време и место да се состанат, 
а и да си испратат писма.

Сè тоа од Европејците ќе биде оце-
нето како лицемерие и немање капа ци-
тет за државност, туку дека имаме чув-
ство за лична суета, која е поголема од 
државата, ама не и од партијата на која 
й припаѓаме.

Претседателот Црвенковски е во 
право дека извештајот или ќе има пре-
порака или ќе нема, по која ќе се цени 
успешноста. За на крај да ја покаже и 
лицемерноста дека не тврди дека до-
колку ги завршиме посочените работи 
до заклучувањето на извештајот сигур-
но ќе има препорака за преговори, са-
кајќи со тоа да се оправда за досе гаш-
ното кочење на реформите, од кои 
еден дел зависеа и од него. Од друга 
страна, пак, ниту молчењето не го оп-
равдува Груевски, ниту едноставноста 
како ги прифаќа работите, зашто збо-
рувањето не е реформа, туку тоа е опе-
рационализацијата.

Едно е сигурно, никој од нив нема да 
биде победник, сите сме губитници, со 
една разлика - ограничувањата не ва-
жат за нив.

АМБАСАДИТЕ ГИ ЧЕКААТ АМБАСАДОРИТЕ

Испразнети амбасадорски места имаме во: Белгија, Хрватска, 
Данска, Романија, Србија, Шпанија, Велика Британија, Катар, Цр-
на Гора. Михајло Трпковски во Босна и Херцеговина, Добринка 
Тас ковска во Холандија, Махмуд Ибрахими во Швајцарија и Игор 
Џундев во ОН, кој ќе биде ангажиран во кабинетот на Срѓан Ке-
рим, не ги извршуваат должностите од различни причини. На На-
но Ружин во НАТО, на Благоја Ханџиски и Мартин Гулевски во 
Грција и во Украина, им за вр ши ја мандатите.

И апелот, да соберат сили, и власта и 
опозицијата, да ги надминат соп стве-
ните ега е добра работа, но само ако 
прет ходно политиканството не дојдеше 
до израз. 

Во отсуство на вистинска опозиција, 
поранешниот лидер на социјалде мо-
кратите ја презема работата во свои ра-
це, па во корелација со ДУИ диктираат 
како да се дојде до идеален состав на 
Судскиот совет. Од една страна, тие си 
правеа математика како да се дојде до 
мнозинство во Судскиот совет. За таа 
цел ДУИ побара нивниот кандидат да 
биде еден од трите лица кои ќе ги пред-
ложи Собранието. Таквата идеја не му 
се допадна на Груевски, зашто на тој 
начин влијанието на Црвенковски и на 
Ахмети врз Судскиот совет ќе беше очи-
гледно. 

Како контрамерка намерно беше ис-

настрада поранешниот претседател на 
Собранието, Љупчо Јордановски, кој са-
мо што ја виде Америка мораше да се 
врати. Потоа Црвенковски ги блоки ра-
ше сите обиди за именување амбаса-
дори, а од Владата со леснотија одго-
вараа дека ќе го решат ова прашање на 
едноставен начин. Почна именувањето 
на вонредно ополномоштени амбаса-
дори од страна на власта. Постапките 
на премиерот и на претседателот ја 
туркаа нашата земја во сè понеповолна 
ситуација, додека дипломатите, и оние 
кај нас, но и оние во Брисел сè тоа го 
бележат. И двајцата играат на време. На 
крај Црвенковски предложи да се по-
читува Законот за МНР, односно амба-
садорите да бидат професионалци. Ра-
бота со која Груевски не може да се по-
мири, зашто смета дека тоа се кадри на 
Бранко.


