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Пишува: Драги ИВАНОВСКИ
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Иако се сметаше дека по пар ла-
ментарните избори во 2006 го-
дина, кои донесоа промена на 

власта, Македонија конечно ќе почне 
со поинтензивна активност во усогла-
сувањето на законската регулатива во 
согласност со обврските кои произ ле-
гуваат од нашите желби за што побрзо 
влегување во НАТО и во ЕУ, ја ситниме и 
втората година од мандатот на коа ли-
цијата на Владата на Никола Груевски, а 
состојбите во Собранието на РМ воопш-
то не се променети. Ако претходниот 
пратенички состав беше обвинуван за 

Тепачките на пратениците во 
Собранието и расправите на 
Анкетната комисија по тој повод 
повторно го свртеа вниманието 
на македонскиот гласач и го 
поттикнаа на нови размислувања 
за достоинството на народните 
избраници и за тоа кој всушност 
ја доби довербата да управува со 
државата во време кога таа е 
предодредена на судбински 
чекори и конечен излез од 
темните сокачиња на средниот 
век.

Таквиот однос на членовите на 
законодавниот дом, кои со 
целата жестина ни се враќаат 
како бумеранг од Брисел и од 
Стразбур, повторно нè тераат да 
размислуваме дали ние всушност 
имаме сили да се однесуваме 
како суверена и независна 
држава или ќе мораме и натаму 
баналните внатрешни конфликти 
и политички битки да ги 
решаваме со посредници, 
медијатори и меѓународни 
арбитражи.

Прашањето за остварувањето 
на вистинската функција на 
законодавниот дом е повеќе од 
алармантно кога се знае дека 
НАТО и ЕУ постојано нè 
предупредуваат дека конечно 
треба да ги донесеме потребните 
закони кои, прилагодени на 
европската јурисдикција, ќе 
овозможат да ги завршиме 
реформските процеси од 
предолгата транзиција.

отсуство и за незаинтересираност за 
работа за донесување на законите и на 
другите акти, за што беа донесени и 
одредби за нивно дисциплинирање и 
казнување, реално беше да се очекува 
дека новите пратеници ќе покажат по-
големо достоинство во остварувањето 
на довербата на гласачите и дека про-
фесионално ќе ја извршуваат својата 
функција. Наспроти тоа ние денес се 
расправаме за тоа кој и зошто ја почнал 
тепачката во Собранието за време на 
расправата за новиот Закон за избори и 
за формирањето Анкетна комисија на 
чии седници слушаме за сè и сешто, 
токму во момент кога ни е најнеопходно 
да ја докажеме  политичката зрелост, 
мудрост и достоинственост во оства ру-
вањето на обврските кои нè чекаат на 
патот кон евроатлантските интеграции. 
Од друга страна тоа нè тера да мислиме 
дека македонските политички партии 
сè уште не ја прележале детската болест 
во политичкиот плурализам, со што 
македонската политика повторно се 
наоѓа на најниските гранки. Иако во тој 
поглед доминираат односите меѓу 
пратениците на албанскиот политички 
блок целата ситуација се "дополнува" 
со огромната нетрпеливост која владее 
и меѓу пратениците на најголемите пар-
тии ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, што има врс-
ка и со почнатата отворена битка про-
тив организираниот криминал, митото 
и корупцијата, кои доминираа во про-
цесот на приватизацијата, односно гра-
бежот на општествениот капитал. Нер-

возното однесување станува сè пого ле-
мо откако деновиве еден експремиер 
се најде на обвинителна клупа во скоп-
скиот суд.

СЕ САКА ЛИ 
СОПСТВЕНАТА 

ДРЖАВА?
Реалниот поглед кон македонската 

политика денес покажува многу не ло-
гични работи. Во неа се случуваат чуд-
ни коалиции кои немаат никаква врска 
со идејно-политичката ориентација или 
партиска програма на носителот на 
владејачката коалиција, со закон е доз-
волено селење на пратениците од една 
во друга партија, кој иако беше строго 
наменски и имаше цел да ја разбие 
коалицијата на експремиерот Љубчо 
Георгиевски во 1998-2002 г. никому не 
му падна на памет да го менува! А добро 
се знае дека со тоа се овозможи соз-
давање вистинска меѓупартиска берза 
за купување пратеници, кои ќе пре ми-
нуваат од една во друга партија, се раз-
бира, со соодветна финансиска "под-
дршка", за која отворено говореа некои 
пратеници од претходниот состав на 
Собранието на РМ. За да се спречи 
таквиот легален трансфер и менувањето 
на партиите денес партиските раковод-
ства спроведуваат најразлични начини 
за да ја осигураат лојалноста на своите 
пратеници, дури и со потпишување из-
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јави кои се заверуваат кај нотар! Но, и 
тоа не беше пречка одделни пратеници 
да ги променат партиските бои, од нос-
но да ги напуштат своите партии, што 
им се случи на НСДП и на ВМРО-На-
родна партија, чија пратеничка група 
це лосно се раслои! Затоа, пак, во ствар-
носта забележуваме дека во Собра-
нието речиси не постои борба на мис-
лење, борба на идеи и предлози за 
поефикасно донесување на квалитетни 
законски акти, кои подоцна нема да 
бидат укинати од Уставниот суд, туку де-
ка постои вистинска Дарвиновска бор-
ба за опстанок, за преживување на по-
литичката сцена на која затскриено се 
наслутуваат дебели привилегии и по-
годности. На таков начин политичката 
борба на мислења премина во вис тин-
ска физичка пресметка која никој не мо-
же да ја санкционира од едноставна 
при чина што пратениците имаат иму-

барање на некоја партија, која нема 
голема политичка сила, но има големи 
апетити за власт, со тоа што фактички 
добиваме претерано присуство и вме-
шаност на странските дипломатски 
прет ставници или на оние од разни 
европски институции во политичкото 
секојдневие во Македонија. Тоа осо бе-
но се однесува на традиционалниот 
манир на однесување, кој се изразува 
во непридржување до претходно по-
стиг натите меѓупартиски договори, во 
пишувана форма или со даден збор. 
Иако сè ова се регистрира подолго вре-
ме, чудно е како сè уште не се фор ми-
рале нови партии, кои ќе им ги зап лет-
каат конците на фаворизираните СДСМ 
и ВМРО-ДПМНЕ и на нивните сателити.

Македонската политика станува де-
структивен феномен и добива обележје 
на "белум омниум контра омнес". Затоа 
секојдневно фрчат закани за интер пе-

наметнати формули, по секоја цена да 
се зачува кревкиот мир во тради цио-
нално зовриениот Балкан, се постиг ну-
ваат спротивни ефекти кои го услож-
нуваат процесот на донесување одлуки, 
поради што и натаму мораат да се ме-
шаат разни меѓународни посредници! 
Во оваа смисла е и најновата одлука за 
продолжување на мисијата на ОБСЕ во 
нашата држава, иако таа се наоѓа на 
прагот на влегување во НАТО и очекува 
позитивен извештај од Унијата за поч-
нување преговори за влез во ЕУ!

ПРИКАЗНАТА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 

ДРЖАВА!
Во целиот процес на политичко над-

итрување или покажување магарешки 
инает се забележуваат и личности од 
највисок калибар, каква што треба да 
биде и личноста и позицијата на еден 
претседател на држава, кој е избран со 
гласовите на избирачите, а не на својата 
партија. Меѓутоа, токму различната при-
падност на претседателот Бранко Цр-
вен ковски со водечката партија во Вла-
дата на Никола Груевски, такана рече-
ната "кохабитација" која во цивили зи-
раните земји се смета како нужност, со 
цел да се заштитат националните и др-
жавните интереси, долева жешко масло 
врз и онака прегреаната меѓупартиска 
конфронтација. Тоа беше случај кога 
Црвенковски, и покрај постигнатиот 
договор за деблокада на реформите во 
судството како кандидати за членови 
на Судскиот совет повторно ги пред-
ложи старите кандидати, кои еднаш 
веќе беа одбиени од мнозинството во 
Собранието, а тоа се повтори и при 
пред лагањето на кандидатите за амба-
садори и покрај договорот тие да бидат 
од редовите на професионалните дип-
ломати од МНР, каде се знае дека до-
минираат кадри со левичарска ориен-
тација.

Гледајќи со резигнација на таквото 
"имплементирање" на политиката  оста-
нува повторно да се чудиме на ситуа-
цијата за која сами сме виновни, а која 
покажува дека државава ни личи на 
јужноамериканските "банана" земји, на 
ентитет кој станал експеримент на од-
делни светски стратези кои и натаму го 
сметаат мултиетничкото општество ка-
ко идеал кој се судира со реалноста и 
станува неостварлива фикција за што 
секојдневно нè уверуваат настаните во 
околината, кои покажуваат дека кон-
цептот на национални држави и натаму 
функционира или, пак, дека личиме на 
протекторат во кој и покрај постоењето 
на демократски форми на политичко 
организирање и дејствување, најваж-
ните државни одлуки се донесуваат 
надвор од институциите на системот, 
во разни хотели, фоаеја или ресторани 
и со задолжително присуство на меѓу-
народни претставници.

нитет. Се поставува банално прашање 
дали во занимавањето со политика ка-
ко професија пратениците ги забо ра-
ваат моралните и другите обврски кон 
сопственото избирачко тело, а особено 
кон сопствената држава за која толку се 
колнат!

БАНАНА ДРЖАВА 
ИЛИ ПРОТЕКТОРАТ?
Во услови на таков политички циркус 

сама по себе се наметнува потребата од 
секојдневно предупредување од стра-
на на претставниците на меѓународната 
заедница за неприфатливоста на за ка-
ните и на уцените со излегување од 
Собранието ако не се исполни некакво 

лација на одделни министри или се 
поднесуваат кривични пријави за кле-
вета, со што законодавниот дом се 
претвора во судница! Наспроти ука жу-
вањата дека политичкото дејствување 
во услови на политички плурализам и 
повеќепартизам станува најцивили зи-
ран начин на водење на државните 
работи во согласност со постигнатиот 
доминантен или мнозински поглед на 
проблемите, кој се постигнува со по-
мош на партиските механизми и ме диу-
мите, политиката кај нас одамна добила 
епитети кои упатуваат на традицио нал-
ното мислење дека таа е мошне блиска 
до најстариот занает во досегашната ис-
торија на човештвото.

Резултат од сè тоа е форсирањето ме-
ханизми на одлучување со кои, според 
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