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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Претседателот на Република Ма-
кедонија, Бранко Црвенковски, 
повторно се судри со вла дејач-

ката партија ВМРО-ДПМНЕ, надевајќи 
се дека ќе собере политички кајмак, кој 
не само што нему му недостасува, туку 
тоа е и најбаран производ за спас на 
СДСМ, кој потона со изборниот дебакл.

Воскреснувањето на судирот меѓу 
претседателот и Владата на РМ околу 
имињата на амбасадорите кои треба да 
ја претставуваат Македонија во ст ран-
ство, доаѓа во исклучително напнато 
политичко време, бидејќи со ЕУ засе-
дава Франција, чиј претседател Николас 
Саркози не крие дека ја љуби Грција.

Истовремено се наближуваат и пр ет-
седателските избори во САД, каде кан-
дидатот на демократите Барак Оба ма 
кој, исто така, е многу близок со Ати на е 
во предност во однос на кандидатот на 
републиканците. Тоа значи дека ба рем 
дома мора да пронајде мир, бидеј ќи мо-
раме да имаме заеднички поли тички 
ставови во однос на проблемите кои ги 
оптоваруваат евроатлантските инте гра-
циони процеси.

Но, така не мислат главните поли-
тички опоненти во Македонија. По одр-
жувањето на предвремените парла-
ментарни избори, шефот на маке дон-
ската држава прв се дрзна да го "боцне" 
Груевски, кој и покрај тоа што ја обез-
беди власта сепак ќе мора да внимава 
на потезите на Црвенковски.

Ова време е време да се биде 
или не!? Македонскиот 
претседател е свесен дека е 
распнат меѓу СДСМ и 
реизборот за шеф на државата, 
но времето ги гази сите негови 
планови, вклучувајќи ја и 
битката за ревитализација на 
опозиционата партија, која 
никако да се пронајде себеси.

Се гледа ли крајот на 
кариерата на Бранко 
Црвенковски? Одговорот на 
ова прашање е тежок. Тој сè 
уште ја поседува харизмата на 
еден лидер, кој зад себе 
оставил голема трага во СДСМ, 
но и во политичкиот мозаик.

Сепак, сега е сам. Ниту 
Никола Груевски може да го 
симне од фотелјата, ниту некој 
друг може да му парира, освен 
ако тој не се сопне. 
Црвенковски сам одлучува што 
ќе прави со својата политичка 
кариера.

ЗАГУБЕНО ВРЕМЕ
Зошто претседателот на РМ се одлу-

чи за атак врз македонската Влада, иако 
тоа оди на штета на државните и на 
националните интереси?

Црвенковски е во временски цајтунг, 
од една страна се бори да го врати уг-
ледот на неговата партија СДСМ, а од 
друга страна се ближат претседа тел-
ските избори. Затоа, доколку се разгле-
дува тајмингот за одржување претсе-
дателски избори, тогаш можеби сè уште 
е рано да се отвора фронт против Вла-
дата на Никола Груевски. Меѓутоа, ди-
лемата е преголема. Ова време е време 
да се биде или не!? Македонскиот пр ет-
седател е свесен дека е распнат меѓу 
СДСМ и реизборот за шеф на државата, 
но времето ги гази сите негови планови, 
вклучувајќи ја и битката за ревита ли-
зација на опозиционата партија, која 
никако да се пронајде себеси.

Дел од вината за состојбите кај со-
цијалдемократите лежи во него, би деј-
ќи тој постојано беше лидер во сенка и 
затоа партиските активности се сведоа 
на системот "рекла-казала". Тоа значи 
де ка СДСМ загуби драгоцено време, 
кое не го искористи за сериозни вна-
трепартиски реформи.

Во меѓувреме Црвенковски не до з-
воли да биде "кокона" во македонската 
политика, напротив тој постојано беше 
активен и ги одмеруваше силите со 
сите, со своите сопартијци, но и со 
власта, која не успеа да го дистанцира и 
да ја минимизира неговата улога на 
претседател на РМ. Тој ја научил лек ци-
јата од неговиот несреќен претходник, 
кој вечно беше шиканиран од ВМРО-
ДПМНЕ и од другите. Но, тоа беше во 
времето на Љубчо Георгиевски, чија 
контроверзна државничка политика 
остави големи последици врз Маке до-
нија и врз другите политички субјекти. 
Георгиевски беше достојна закана за 
шефот на државата Бранко Црвен ков-

еки. Ако тој беше АЛФА, тогаш пора неш-
ниот лидер на ВМРО-ДПМНЕ беше не-
гова ОМЕГА. Сега тој нема со кого да 
војува..., но и во политичкото војување 
секогаш постои крај.

Дали се гледа крајот на политичката 
кариера на Бранко Црвенковски? Од-
говорот на ова прашање е тежок, би-
дејќи македонскиот претседател сè уш те 
ја поседува харизмата која како дар му 
ја подарил Бог на еден лидер, кој зад 
себе оставил голема трага во СДСМ, но 
и во македонскиот политички мозаик.

Сепак, сега е сам. Ниту Никола Гру ев-
ски може да го симне од фотелјата, ниту 
некој друг може да му парира, ос вен 
ако тој не се сопне. Црвенковски сам 
одлучува што ќе прави со својата поли-
тичка кариера. Доколку се фрли поглед 
на Балканот, освен тој, само уште Мило 
Ѓукановиќ, црногорскиот премиер, кој 
цели 18 години ротираше на функциите 
претседател-премиер, никој друг не ос-
тана на овие простори.

Можеби судбината им е иста, но се-
пак Црвенковски е Македонец, а Ѓука-
новиќ е Црногорец. Затоа битката со 
имињата на македонските амбасадори 
е минорна во однос на тоа што сака да 
се постигне со сопките на релација пр-
етседател-премиер.

СÈ ПАЃА ВО ВОДА
Правото да предлага имиња за кан-

дидати за амбасадори е на страната на 
Владата на РМ, односно министерот за 
надворешни работи, но указите ги пот-
пишува претседателот. Поради овој по-
литички, но и правен делбен биланс 
никнуваат многу проблеми, кои одат на 
штета на македонската национална др-
жавничка политика.

Во овој момент, правно гледано, ниш-
то не е спорно, но практично работите 
стојат во место, иако пред неколку ме-
сеци инволвираните страни се дого-
ворија за излезот од ќорсокакот. Тоа 

Н О В  П О Ч Е Т О К  И Л И  К Р А Ј  Н А  К     А Р И Е Р А Т А  Н А  П Р Е Т С Е Д А Т Е Л О Т  Н А  Н О В  П О Ч Е Т О К  И Л И  К Р А Ј  Н А  К  
Р Е П У Б Л И К А  М А К Е Д О Н И Ј А ? !  Р Е П У Б Л И К А  М А К Е Д О Н И Ј А ? !  

ПОСЛЕДНАТА ЛЕТНА ЕКСКУРЗИЈА - ПОСЛЕДНАТА ЛЕТНА ЕКСКУРЗИЈА - 
БРАНКО БЕШЕ ГОСТИН НА ЦРНОГОРСКИОТ БРАНКО БЕШЕ ГОСТИН НА ЦРНОГОРСКИОТ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ ФИЛИП ВУЈАНОВИЌПРЕТСЕДАТЕЛ ФИЛИП ВУЈАНОВИЌ



17  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  731 / 4.7.2008

де марионета на власта, а народот ма-
ша на власта и претседателот. Поради 
овие факти народот бил измамуван и 
разочаран во избраниот претседател. 
Но, и покрај сите демократски слабости 
сепак рамнотежата меѓу власта и шефот 
на државата мора да се задржи во 
ваквата форма. Кога постои гаранција, 
или чувар на куќата, секогаш имало не-
кој развој, а не тоталитаризам.

НЕ ДОЗВОЛУВА НЕ ДОЗВОЛУВА 
ДА БИДЕ ДА БИДЕ 
"КОКОНА" ВО "КОКОНА" ВО 
МАКЕДОНСКАТА МАКЕДОНСКАТА 
ПОЛИТИКАПОЛИТИКА

Н О В  П О Ч Е Т О К  И Л И  К Р А Ј  Н А  К     А Р И Е Р А Т А  Н А  П Р Е Т С Е Д А Т Е Л О Т  Н А   А Р И Е Р А Т А  Н А  П Р Е Т С Е Д А Т Е Л О Т  Н А  
Р Е П У Б Л И К А  М А К Е Д О Н И Ј А ? !  

значи дека договорот паѓа во вода, но 
дали притоа некој ќе ја понесе одго вор-
носта што некој ја прекршил про цеду рата.

Енигмата нема да има брза разреш-
ница, бидејќи сходно на карактерот на 
водење внатрешна политика кај нас 
постојат низа вакви примери, во кои 
ниту претседателот бил казнет, ниту 
министрите биле сменети заради лошо 
водената надворешна политика.

На ова поле во Република Маке до-
нија сè е разводнето, така што ниту ед-
ен спор немал некоја правна сатис фак-
ција. А, што може да го очекува Бранко 
Црвенковски? Судбината го води во 
насока повторно да се кандидира за 
претседател на РМ, или помпезно да се 
повлече од функцијата, така што може 
лесно да се врати во СДСМ. Но, раз-
решницата на дилемата нема да зависи 
од него, туку и од противникот, кој сè 
уште калкулира со идните политички 
стратешки потези во Македонија.

Имено, неколкуте битки наменети за 
претседателските избори зависат од 
однесувањето на новиот коалиционен 
партнер на ВМРО-ДПМНЕ, ДУИ, која е 
значаен фактор во земјава. Идејата за 
предвремени претседателски и локал-
ни избори се алтернатива во битката 
против Црвенковски, но и не се сигурен 
"ас" во ракавот дека ќе успее детро ни-
зирањето на претседателот од функ-
цијата.

Исто така, паѓа во вода и идејата за 
промени во законската регулатива за 

избор на претседател на РМ во Со бра-
нието, бидејќи тоа може да биде доче-
кано на нож. Меѓународната заедница 
смета дека во нашата земја треба да 
постои саморегулирачки политички 
систем, кој ќе овозможи власта да биде 
контролирана од народот кој, пак, на 
непосредни избори го избира претсе-
дателот.

Тоа значи дека не постојат основни и 
демократски услови да се менуваат 
правилата за избор на претседател. Но, 
во земја каква што е нашава, со не кул-
тивиран демократски изборен систем, 
сè е можно, дури и изненадувања преку 
ноќ.

Дали во овој самрак може да биде 
проголтан сегашниот претседател на 
РМ, Бранко Црвенковски? Не! Идејата 
сè уште е на ниво на иницијатива, а како 
таква и шефот на државата ја раз гле-
дува. Според тоа, политичкото одне-
сување на македонскиот претседател 
ќе зависи од моментните фактори, кои 
ќе ги диктираат условите на демо крат-
скиот пазар. Во Македонија тој пазар се 
развива.

Подготвен ли е Црвенковски да ја 
ризикува својата кариера и да прифати 
ново соочување со народот? До сега 
народот немал многу шанси да избира, 
а она што било избрано за претседател 
на Република Македонија никогаш до-
стојно не се покажало. Нашата практика 
покажа дека претседателот на државата 
секогаш е изложен на опасноста да би-

Министерството за надворешни ра-
боти на Република Македонија соопшти 
дека е изненадено од одлуката на 
претседателот Бранко Црвенковски да 
не ја одобри постапката за акре ди-
тирање на Петар Јовановски и Пајо 
Авировиќ за вонредни и ополно мош-
тени амбасадори во Индија, односно 
Израел, предлози кои Владата едно-
гласно ги прифатила, а како такви тој 
немал никакви забелешки.

"МНР чувствува потреба да ја ин фор-
мира јавноста, а воедно и да го потсети 
господинот Црвенковски дека уште 
пред објавувањето на предлозите за 
поставување амбасадори во Њу Делхи 
и во Тел Авив, министерот Милошоски 
лично го информираше претседателот, 
при што од страна на шефот на др жа-
вата не беа изнесени никакви забе леш-
ки за именувањето на двајцата про-
фесионални дипломати за амбасадори. 
Затоа, не можеме да ја разбереме вак-
вата реакција, особено што е против-
речна на заложбите за професионална 
дипломатија.

Амбасадорите Петар Јовановски и 
Пајо Авировиќ доаѓаат од редот на про-
фесионалните дипломати на МНР, со 
долгогодишно искуство, кое е од ис-
клучителна важност во моментите кога 
Македонија ја проширува својата ди-
пломатска мрежа во Индија и во Из ра-
ел", пишува во соопштението на МНР. 

Од Кабинетот на претседателот велат 
дека доставиле писмо до министерот 
Милошоски во кое се објаснува дека е 
повредена процедурата за наи мену-
вање на кандидати за амбасадори. Со-
гласно Законот за надворешни работи 
тоа мора да се изврши во консултација 
меѓу претседателот и шефот на ди пло-
матијата.

Во случајов ваквата консултација 
изостанала, велат од кабинетот на пр-
етседателот, па иако Црвенковски нема 
забелешки за избраните кандидати, 
бара да се повтори процедурата, со-
гласно законот, пред да ги одобри ак-
редитациите на амбасадорите во Из-
раел и во Индија.


