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Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

М И С Л АТ  Л И  Н А Ш И Т Е  П О Л И Т И Ч      А Р И  З А  О Д Г О В О Р Н О С ТА  В О  И З В Р Ш У В А Њ Е Т О  М И С Л АТ  Л И  Н А Ш И Т Е  П О Л И Т И Ч   
Н А  С В О Ј А Т А  Ф У Н К Ц И Ј А ?Н А  С В О Ј А Т А  Ф У Н К Ц И Ј А ?

БРАНКО ЦРВЕНКО   ВСКИ РАБОТИ НАБРАНКО ЦРВЕНКО  
"110 ВОЛТИ"!"110 ВОЛТИ"!
Се сеќава ли некој во државава за 

некогашната иницијатива за на-
ционално помирување во Ма ке-

донија? Онака како што направија од-
делни земји, кои одамна ги надминаа 
конфронтациите, омразите и војните, 
за потоа со заеднички сили да за чеко-
рат кон подобра иднина за својот на-
род. Ако можеа да се помират Франција 
и Германија, кои со векови беа крвни не-
пријатели, а сега претставуваат столб-
ови на европските интеграциони про-
цеси, зошто тоа не би можеле да го на-
прават и нашите левичари и десничари, 
кои учествувајќи во актуелните про це-
си на управување со државата, свесно 
или несвесно, се трудат да й ги закочат 
реформските процеси кои треба да нè 
извадат од дното на дупката наречена 
Западен Балкан.

Ова особено се однесува на по стап-
ките на актуелниот претседател на др-
жавава, Бранко Црвенковски, во врска 
со непредлагањето кандидати за Ре-
публичкиот судски совет, чие попол-
нување претставува најитен приоритет 
за добивање позитивен извештај од 
Брисел за напредокот на државава во 
напорите за добивање датум за отпоч-
нување преговори за членство во Ев-
ропската унија, туку и целото негово 
однесување во врска со пополнувањето 
на испразнетите амбасадорски места 
на нашата дипломатска служба и на-
дворешната политика воопшто. Во оваа 
смисла, со оглед на неговата профе-
сионална ориентација како дипло ми-
ран електроинженер, Бранко Црвен-
ковски сè уште функционира како ин-

Според однесувањето на 
претседателот на 
Републиката, Бранко 
Црвенковски, во 
извршувањето на неговата 
функција, тој воопшто не 
води сметка за реалноста на 
политичката сцена, во која 
на чело на извршната власт 
се наоѓа една друга партија, 
која ја добила довербата на 
поголемиот дел од 
гласачкото тело и тој 
продолжува да дејствува на 
догматски и на партизиран 
начин, како дел од 
партиските механизми на 
СДСМ.

Претседателот на 
државата со недоволно 
обмислени изјави 
продолжува да й прави 
штета на надворешната 
политика на Република 
Македонија. Такви беа 
неговите изјави по 
"заканата" на Костас 
Караманлис за ставање 
грчко вето за нашиот прием 
во НАТО и во ЕУ, кои беа 
исклучително од 
маркетингшки карактер 
пред тукушто завршените 
избори во Грција. 
Истовремено, Црвенковски 
најави парадоксална 
можност за прием на РМ во 
НАТО или во ЕУ под името 
БЈРМ, плашејќи се дека 
Грција можела да го блокира 
таквиот чин!

ституција која работи на 110 волти, во 
време кога сите околу него работат на 
220 волти! 

Како што се истакнува во круговите 
на поранешни македонски ДКП прет-
ставници, со самата смена на кормилото 
на власта по парламентарните избори 
во 2006 година, во Македонија е соз-
дадена блокада меѓу релевантните ин-
ституции на државата, од претседателот 
на државата, па сè до Владата и Ми-
нистерството за надворешни работи во 
поглед на предлагањето, изборот и ис-
праќањето соодветни дипломатски кад-
ри во нашите амбасади и конзулати во 
време кога нивното ефикасно функцио-
нирање е повеќе од потребно. А тоа е 
затоа што ние како суверена и рес пек-
табилна држава сакаме да покажеме 
пред НАТО и ЕУ дека знаеме што сакаме 
и дека можеме да го направиме она 
што е потребно за побрзо остварување 
на она што со консензус е постигнато во 
државата, а тоа е членството во НАТО и 
во ЕУ! Но, како да го направиме тоа кога 
нашите амбасади се речиси без амба-
садори и функционираат со вршители 
на функцијата, кои се именуваат од Ми-
нистерството за надворешни работи, 
во отсуство на договор за предлозите 
кои треба да ги подготви МНР, а со указ 
да ги назначи претседателот на Репуб-
ликата.

Се поставува прашањето дали некој 
во Кабинетот на Бранко Црвенковски 
размислува за угледот на нашата др жа-
ва и за потценувачкиот однос кон зем-
јата-домаќин во која ние, од инает или 
од каприциозност, испреплетена со фа-

ЌЕ ЈА НАДМИНЕ ЛИ СВОЈАТА ЌЕ ЈА НАДМИНЕ ЛИ СВОЈАТА 
ПАРТИЗИРАНОСТ?ПАРТИЗИРАНОСТ?
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"110 ВОЛТИ"!

милијарност и со партизација во из-
вршувањето на должноста, не успеваме 
да испратиме свој амбасадор!

Овој пат нема да пишуваме за ком-
плетните промашувања во извршува-
њето на ваквата амбасадорска долж-
ност во минатиот период од осамо сто-
јувањето, што е од исклучителна важ-
ност за една држава како нашата, која 
токму на меѓународен план ја бара сво-
јата афирмација како респектабилен 
член на меѓународната заедница. Но, ќе 
кажеме и за бројните иницијативи кои 
произлегуваа од минатото за запирање 
на дејноста на катастрофалните пар-
тиски кадровски кујни, кои на важни 
места во дипломатијата испраќаа луѓе 
со криминално однесување, а потоа ду-
ри беа и протерувани од земјата-до-
маќин како, на пример, за формирање 
на Академијата за обука на дипломатски 

во на вето при гласањето во НАТО и ЕУ 
за прием во членство на нашата земја, 
доколку не дојде до прифаќање на за-
едничко решение за нивниот проблем 
со уставното име на Република Маке-
донија. Иако и врапчињата на гранките 
знаеја дека се работи за маркетингшки 
потег, бидејќи Грција со привремената 
спогодба прифатила обврска да не го 
попречува процесот на евроатлантската 
интеграција на Република Македонија, 
за што констатираше и грчкиот весник 
"Катимерини". Меѓутоа, нашиот прет се-
дател Црвенковски тоа го сфати со це-
лата сериозност, па дури и навести мож-
ност за повлекување на РМ од пре го-
ворите со Грција со посредство на ОН и 
едностран прекин на важноста на при-
времената спогодба. Се чини дека Бр-
анко Црвенковски лесно посегнува по 
инструментот за раскинување на при-

емот на РМ во ООН, кое требаше да 
трае само "три месеци"?

ПАРТИЗИРАН И 
ДОГМАТИЗИРАН

Во целата папазјанија во поглед на 
оневозможувањето на процесот на 
кохабитација во релациите со новата 
Влада на Никола Груевски, Бранко Цр-
венковски и натаму настапува по ста-
рата добра шема, кога на функции се по-
ставуваа исклучително партиски луѓе и 
без оглед на нивните професионални 
или лични способности, знаења и ис-
куства. Всушност, токму неговите про-
ма шувања (или промашувањата на 
СДСМ) во однос на поставувањето ра-
ководни лица на чело на Агенцијата за 
разузнавање ја доведоа оваа исклу-
чително важна институција на најниски 
гранки на битисувањето и работењето, 
па деновиве нејзиниот челник побара 
брзо заминување од функцијата! Ако 
тоа се случи со Агенцијата за разуз на ва-
ње, тогаш која е неговата гаранција де-
ка тоа нема да биде случај и со неговите 
кандидати за членови на Судскиот со-
вет, за нови амбасадори и сл!?

На таков начин, без да се води сметка 
за сопствената одговорност во извр-
шувањето на најважните државнички 
ра боти, Бранко Црвенковски како на-
мерно ги закочува реформските про це-
си во Македонија. Јасно е што би сле де-
ло доколку би се преоцнувала ваквата 
работа иако претседателската функција 
особено е заштитена со одредбите на 
Уставот. Што ако надлежните органи на 
прогонот почнат да истражуваат и за 
случувањата кога тој беше на функција 
премиер, време кога на Македонија й  
се случуваа процесите на разграбување 
на општествениот капитал. Со водењето 
ваква "политика" ние уште долго ќе се 
влечкаме на опашката на настаните, 
кои одамна требаше да нè воведат во 
редот на земјите-членки на НАТО и на 
ЕУ. Се поставува и прашањето дали 
прет седателот Црвенковски ја при зна-
ва актуелната реалност на политичката 
констелација во земјата, во која гра ѓа-
ните й дадоа предност на една друга 
партија, односно дали може отворено 
да поразговара со останатите креатори 
и спроведувачи на надворешната по-
литика за побрзо постигнување на на-
ционалните и на државните цели и 
интереси на македонскиот народ и на 
останатите граѓани во земјата? Судејќи 
по неговите последни настапи и одне-
сувања, како оној кој ја покрива главата 
со песок, тој како да не живее да не деј-
ствува во духот на реалноста на по ли-
тичката сцена во Р Македонија, вкотвен 
во догматизмот и во партизираноста на 
извршувањето на највисоката функција 
во државата. Со други зборови, Црвен-
ковски како да работи на 110 волти, во 
време кога сите други преминаа на 220 
волти!

кадар, за што се зборуваше пред не-
колку години, од што не излезе ништо, 
освен организирањето на неколку ст-
ручни собири на ВМРО-ДПМНЕ, на кои 
предаваа видни политичари и експерти 
од странство.

ДЕВАЛВИРАЊЕ НА 
ДРЖАВАТА?

Во оваа смисла, како доказ за во де-
њето на една недоквакана политика на 
надворешно-политички план со која й  
се нанесуваат сериозни штети на на-
шава држава, беше однесувањето на 
Бранко Црвенковски во односите со 
Србија и манастирот "Св. Прохор Пчињ-
ски", каде тој се ракуваше со рас кол ни-
кот Јован Вранишковски како владика 
на СПЦ, а во последно време тоа се од-
несува и за препукувањата со соседна 
Грција.

Така, во познат амбиент на пред из-
борна кампања, кога се прегреваат ве-
тувањата на партиите пред своите из-
бирачи, старо-новиот премиер на Гр-
ција, Костас Караманлис, неколку дена 
пред веќе завршеното гласање, изјави 
дека Атина ќе го искористи своето пра-

времена спогодба и тоа би го направил 
исто како што направи неговата партија 
со прекинот на договорот со ОКТА за 
исполнување на договорената обврска 
за набавка на 500.000 тони мазут секоја 
година, за што добивме соодветна пре-
суда од Арбитражниот суд во Париз на 
наша штета. Прашањето за Црвенковски 
е дали во политичкиот врв на Маке до-
нија е постигната согласност за таков 
потег или се работи за негова лична кон-
сидерација? Дали тоа е доволно обмис-
лена работа или се работи за лоша 
афир мација на сопствените "држав-
нички" ставови! Или да одиме понатаму. 
Како Бранко Црвенковски дојде до ова 
"генијално решение" за кое повторно 
пишуваа и некои грчки весници, за тоа 
дека нашата држава дури би можела и 
да влезе во НАТО и во ЕУ со примена на 
привременото име "БЈРМ", што прет-
ставува анахронизам и враќање назад 
во едно време кога "успешниот Киро 
Гли горов" се согласи за промена на 
одредбите од Уставот, особено за гри-
жата кон нашиот македонски народ, кој 
живее во соседните земји, за промена 
на шеснаесеткракото знаме со сонцето 
од Кутлеш, кога се согласи за примена 
на "привременото име БЈРМ" при при-
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