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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Полека зачекоривме во 2008 го-
дина. Година пресудна за маке-
донската иднина. Година во која 

очекуваме да добиеме покана за НАТО 
и датум за преговори со Европската 
уни ја. Нашите надежи се насочени кон 
букурешкиот Самит на НАТО, кога всуш-
ност и ја очекуваме поканата за влез во 
Алијансата. До овој Самит, кој ќе се одр-
жи во април, ни остануваат повеќе од 
два месеца. Па, затоа да ги засукаме 
ракавите и да тргнеме во поход, за да 
не ни се случи фијаско - уште еднаш да 
ја прокоцкаме историската шанса. Да 
ги надминеме суетите и теснопар тис-
ките интереси, да покажеме единство. 
Ние тоа го можеме, но проблемот е во 
политичките мозоци - дали навистина 
тоа го сакаме. Всушност, дека може вак-
во нешто да се случи на македонската 
политичка сцена, односно да се покаже 
обединетост за клучните прашања од 
кои зависи интегрирањето на Маке до-
нија во европското и во евроатлантското 
семејство, доказ се средбите меѓу поли-
тичките лидери, кои се случија кон кра-
јот на минатата 2007 година, и дого во-
рот кој тие го постигнаа. Но, им требаше 
речиси цела година за да профунк цио-
нира нивниот разум, па затоа и задоц-
нето реагираа на европските пре пора-
ки. Меѓународниот фактор ја препозна 
нивната тактика на однесување, па ка-
ко резултат на тоа неколку пати ги по-
викуваше да покажат консензус. Го пре-
позна и тоа што во изминатата година, 
како и во сите минати години од маке-
донскиот плурализам, беше присутно 
вообичаеното правило - за сè што е ло-
шо секој секого да обвинува, а кога е 
нешто добро поените за ова да си ги 
припишува на сопствена адреса. 

Факт е дека клучните политички пар-
тии, и од власта и од опозицијата, без 
исклучок, не беа на висина на задачата 
која требаше да ја извршат. Не покажаа 
ниту доволно политичка волја, ниту 
соодветно ниво на одговорност за си-
туацијата во која се наоѓаат државава и 
нејзините граѓани. Сите повеќе беа оп-

товарени со дневниот рејтинг отколку 
со исполнувањето на крајната цел. По-
веќе беа фокусирани кому во јавноста 
ќе му ја префрлат одговорноста за неус-
пешните средби или непостигнатите 
договори, отколку како да се дојде до 
решението. А сè ова ја наруши сликата 
за Македонија во очите на Брисел. Ток-
му затоа се и такви какви што се из веш-
таите на меѓународните институции. 
Време е за промена, како во нивниот на-
чин на размислување, така и во начинот 
на дејствување. 

"СПАСКО"
Во интерес на доброто на оваа др-

жава, на почетокот на 2008 година, се 
навраќаме на експозето на Црвен ков-
ски, со една единствена цел - да не ги 
повториме грешките од минатата 2007 
година, но и да покажеме почит кон 
институцијата претседател на држава. 
Иако минатата година, во веќе виден 
стил, во полупразна собраниска сала, 
шефот на државата се обрати пред на-
родните избраници, за среќа, овој пат 
тој беше почестен и со присуството на 
премиерот Никола Груевски и со уште 
двајца негови министри. Присуството 
беше објаснето како резултат на држав-
ните интереси, кои биле поважни од 
нерегуларноста на, како што не забо-
равија да потенцираат, изборите за пр-

етседател на кои Црвенковски, според 
нив, добил нелегитимен мандат. 

Иако со овој начин на однесување 
политичарите покажаа лажна коха бита-
ција, добро е што конечно се промени 
црно-белата слика, која во државава 
функционираше повеќе од една де це-
нија - противничкиот табор да го бој-
котира шефот на државата, ако тој е из-
бран од друга политичка партија. Всуш-
ност, изминатата година бевме неми 
сведоци на топло-ладните односи меѓу 
премиерот и претседателот. Но, ги пер-
цепиравме и препукувањата меѓу по-
зиционите и опозиционите партнери. 
Во целата ситуација мораше да интер ве-
нира и меѓународниот фактор. За оваа 
држава беше срамно политичарите да 
се однесуваат како деца, а при тоа секој 
да уценува колку што може повеќе. Ни-
кој не треба да биде ослободен од од-
говорноста. Напротив, за сè ова што ни 
се случува во државата, и за бездната 
во која секојдневно сè повеќе и повеќе 
тонат македонските граѓани, без раз-
лика на нивната припадност, виновни 
се сите - од првиот до последниот по-
литичар. Исклучоците од оваа кон ста-
тација ги нема или се многу ретки. И 
покрај тоа што си ја менуваа функцијата 
- час на власт, час во опозиција, и ед-
ните и другите го собираа кајмакот во 
секоја позиција. А страдаше само обич-
ниот смртник. Но, шефот на државата 
во општо не проговори за економијата, 

НИКОЛА ГРУЕВСКИ ПРИСУСТВУВАШЕ НА НИКОЛА ГРУЕВСКИ ПРИСУСТВУВАШЕ НА 
МИНАТОГОДИШНОТО ОБРАЌАЊЕ НА БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ. МИНАТОГОДИШНОТО ОБРАЌАЊЕ НА БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ. 
ПРОМЕНЕТА ЦРНО-БЕЛАТА СЛИКА - ПРОТИВНИЧКИОТ ТАБОР  ПРОМЕНЕТА ЦРНО-БЕЛАТА СЛИКА - ПРОТИВНИЧКИОТ ТАБОР  
ДА ГО БОЈКОТИРА ШЕФОТ НА ДРЖАВАТА, АКО ТОЈ Е ИЗБРАН ДА ГО БОЈКОТИРА ШЕФОТ НА ДРЖАВАТА, АКО ТОЈ Е ИЗБРАН 
ОД ДРУГА ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈАОД ДРУГА ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА

Да ги надминеме суетите и 
теснопартиските интереси, 
да престанеме меѓусебно да 
се обвинуваме, да ги 
заборавиме лошите 
моменти од 2007 година, а 
во новата 2008 да покажеме 
единство, и да се избориме 
за поканата за НАТО и за 

добивањето датум за 
преговори со Унијата.
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за сиромаштијата, но и за тунелот без 
крај за македонските граѓани. Мора да 
се менува односот електорат - народни 
претставници. На овие граѓани им е дос-
та од лаги, празни ветувања, не поти-
зам...

Сепак, експозето на Црвенковски ќе 
биде одбележано и по тоа што тој уме-
рено ја искритикува и опозицијата. Пра-
шање е дали тој навистина мислеше 
така или, пак, тоа го направи само за да 
не му ја забележат наклонетоста кон 
неговите довчерашни партнери? Колку 
е присутно влијанието на шефот на др-
жавата врз однесувањето на социјал-
демократите? Ако се имаат предвид ин-
формациите кои долго време кружеа 
во јавноста, а кои се однесуваа на тоа 
де ка за секој потег на сдсмовците се ба-
ра консултација од шефот на државата, 
тогаш неговите критики би паднале во 

вода. Да се надеваме дека ваквите из-
јави доаѓаат од нечии зли јазици и дека 
тој на крај ја сфатил позицијата на која 
се наоѓа, односно дека треба да биде 
претседател на сите граѓани и мора да 
ја заборави партијата од која дошол на 
функцијата прв човек на државата.

"Сè уште не можам да разберам кој 
концепт во законите за Јавно обвини-
телство  толку долго и така упорно го 

бра неше опозицијата со своите ставови 
и предлози", искритикува Црвенковски, 
но не заборави да ја потенцира и сво-
јата улога на "спасител": 

"Со цел да се надмине долгата бло-
када при конституирањето на Судскиот 
совет, дадов предлог со кој во име на 
постигнување компромиси, се откажав 
од уставното право сам да предложам 
двајца кандидати. Се согласив да се пот-
пишам под било кои два усогласени 
предлога, кои ќе ми бидат доставени од 
најголемите четири партии од власта и 
од опозицијата". 

Таква констатација имаше и за амба-
садорите: 

"За да се надмине проблемот со име-
нувањето на амбасадори на испраз не-
тите места уште во февруари предло-
жив да пристапиме кон доследна при-
мена на Законот за надворешни работи 
и кандидатите да се утврдат од редот на 
професионалните дипломати од МНР. 
Предлогот се прифати дури на крајот 
од септември, а со неговата реализација 
се почна дури во октомври, кога оцен-
ката за лошата кохабитација меѓу прет-
седателот и Владата веќе се најде и во 
извештајот на Европската комисија и во 
годишните оценки на НАТО".

Критики од Црвенковски беа упатени 
и во насока на интегративците: 

"Точно е дека ДУИ ја доби најголемата 
доверба меѓу граѓаните Албанци на 
пар ламентарните избори. Тоа е нешто 
што мора да се почитува и да се има 
предвид кога се донесуваат политички 
одлуки... Но, не е точно дека тоа само по 
себе значи учество во извршната власт. 
Едноставно, таква одредба нема ниту 
во Уставот, ниту во Рамковниот договор. 
И тоа не е случајно, бидејќи кога би би-
ло поинаку тоа би било во директна сп-
ротивност со базичниот принцип за 
уни тарниот карактер на државата".

ЗАЕДНО СМЕ ПОСИЛНИ. ПАТОТ КОН ЕУ И НАТО ЗАЕДНО СМЕ ПОСИЛНИ. ПАТОТ КОН ЕУ И НАТО 
НЕ ПОЗНАВА ПАРТИСКА БОЈАНЕ ПОЗНАВА ПАРТИСКА БОЈА

"НЕПОСТОЕЧКИОТ ДОГОВОР" СТАНА УСЛОВ ЗА 
АЛИЈАНСАТА

Јавноста долго време беше отповарена и со прашањето имало или 
немало т.н. договор меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ и што тој содржел. Дали 
прашањето за употреба на јазиците и прашањето за статусот на бор-

ците на ОНА би-
ле договорени со 
т.н. "Мајски дого-
вор" не знаеме, 
но знаеме дека 
тие сè уште се ка-
мен на сопну ва-
ње меѓу прего-
варачките ст ра-
ни. Но, реакции 
има и од јав нос та.

"До денес не е 
јасно како тоа не-
постоечки до го-

вор како 'мај ски от' стана еден од клучните критериуми за понатамош-
ниот напредок и во Извештајот на ЕУ и во препораките на НАТО. Сега 
кога конечно со држината на тој договор й стана позната на севкупната 
јавност не мо жам да откријам што било толку комплицирано или 
политички дели катно за да се изгубат неколку месеци во преговори и 
усогласувања. Најтешко може да се објасни зошто нешто што се до-
говорило во мај се спроведува дури во декември, откако годишниот 
извештај на ЕУ беше завршен и објавен, а од аспект на НАТО влеговме 
во временски теснец", посочи Црвенковски.
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КЛИШЕ
Вообичаено, неговиот говор различно беше оценет, 

зависно кој од која позиција настапуваше. Изјавите се дви-
жеа од тоа дека реално ја отсликал ситуацијата до тоа 
дека неговиот говор личел на говор на опозиционен ли-
дер, но и многу повеќе ја искритикувал власта, отколку 
опозицијата, а за себе немал никаква критика.

"Не успеа малку да излезе од сопственото клише кое го 
практикува со години наназад, многу повеќе да кажува 
кој, што треба да работи, а не слушнав ниту еден збор за 
јас погрешив", потенцира Тито Петковски и дополни: 

"За НСДП најсуштествено е тоа што се вразумивме како 
институции на системот и што од денес сите ќе работиме заедно 
на зголемување на кредибилитетот на институциите на маке-
донската држава и на македонското општество, што секако не-
достасуваше во изминатиот период. Нешто добро што се случи 
во континуитет последниот месец е и што смогнаа сили да ги 
надминат суетите оние луѓе кои се најодговорни за состојбите 
во државата и да испратиме порака дека имаме енергија, имаме 
потенцијал Македонија да ја подготвиме за друштво со ев роп-
ските народи и држави".

Во однос на прашањето за кохабитацијата, Јани Макрадули 
од СДСМ, потенцира: 

"Ако ја спомнеме кохабитацијата подобро е од лани но, за 
жал, може да констатирам уште е со многу политика. При сус тво-
то само на премиерот и на двајца министри и на секој четврти 
пратеник на ВМРО-ДПМНЕ кажува дека тоа била политичка 
одлука во која сосема легитимно место има и одлуката на Мен-
дух Тачи да не присуствуваат како партија на говорот. Во сите 
четири обиди кои СДСМ му ги понуди на ВМРО-ДПМНЕ за излез 
од кризата, враќање на колосек, европскиот договор, првата 
наша реченица беше дека сме свесни оти и ние сме дел од 
одговорноста, тоа сме го кажале неколку пати, но најголемата 
одговорност во оваа држава ја носи Владата на Македонија".

"И позицијата и опозицијата можат да се најде себе си во 
оваа експозе и сите треба да го извлечеме тоа што е во интерес 
на граѓаните на Република Македонија", изјави Рафиз Алити од 
ДУИ. 

За разлика од нив, премиерот не ги коментираше критиките 
на претседателот на државата, но потенцира дека е задоволен 
од резултатите со кои се остварува изборната програма на коа-
лицијата "За подобра Македонија".

Но, дали навистина е така. Судот е во рацете на граѓаните, но 
и на меѓународните институции кога тие ќе треба да го вред-
нуваат нашиот труд.

БИЛАТЕРАЛЕН ПРОБЛЕМ ИЗДИГНАТ 
КАКО КРИТЕРИУМ ЗА НАТО

Во фокусот на вниманието е и прашањето за 
името, но и заканите за грчко вето за нашиот прием 
во Алијансата. Критиките од наша страна кон Грција 
се оправдани, но прашањето кое сега сите си го 
поставуваме е каде досега беше државниот врв. 
Засилената дипломатска офанзива требаше да се 
поведе многу порано, а не сега кога сме доведени 
во временски цајтунг. Токму инертноста на целиот 
политички естаблишмент нè доведе до ова дереџе, 
но не смееме уште еднаш да погрешиме. Не смееме 
да го трампаме името за членството во НАТО.

Во однос на разликите со Грција околу името, 
шефот на државата потенцира:

"Тоа очигледно се должи на одлуката на грчката 
Влада решавањето на овој повеќегодишен спор да 
го издигне на ниво на еден од највисоките прио-
ритети на својата надворешна политика. За дел од 
причините за ваквиот пристап можеме  само да пр-
ет поставуваме. Но едно е сосема јасно. Република 
Македонија се наоѓа пред добивање покана за чл-
енство во НАТО. Република Грција е членка на Али-
јансата и нејзиното влијание во донесувањето на 
одлуката за упатување на поканата сака да го ис ко-
ристи за зајакнување на својата преговарачка пози-
ција и постигнување поповолно решение во спорот. 
Оваа политичка логика можам да ја разберам, но со 
неа не можам и да се согласам. Не се согласувам 
затоа што се прави обид еден билатерален проблем 
да се издигне на ниво на критериум за членство во 
НАТО. Не се согласувам затоа што е во директна сп-
ротивност со Времената спогодба од 1995 година, 
со која Република Грција презеде обврска да не го 
попречува интегрирањето на Република Маке до-
нија во меѓународните организации доколку се 
користи референцата од ООН". 


