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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА
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Република Македонија доби нова 
Влада, принц и принцеза, а секако 
го доби назад и најголемиот херој, 

Љубе Бошкоски. Што значи, седмица на 
интензивни случувања, проследени со 
емоции, исчекувања, револт, непозна-
ници... Сума сумарум, интересно и не-
секојдневно случување. Во една сед ми-
ца се соочивме со старите корени кои 
ги имаме низ светот, на нозе ја пре-
чекавме одлуката на Хашкиот трибунал 
за македонските херои Љубе Бошкоски 
и Јохан Тарчуловски и го слушнавме 
составот на старо-новата Влада на пре-
миерот Никола Груевски. Како бајка. 
Како приказната за Шехерезада. Како 
илјада и една ноќ, во една седмица! Мес-
тото на сонот - скопскиот аеродром. Од 
таму сè почна!

Вака некако можат да се прераскажат 
изминативе неколку дена, нетрпение, 
исчекување и себекуражење, дека ете, 
конечно, и нам нешто ни тргна од рака. 
По сите измачувања кои ги доживеавме 
во изминативе неколку години, конеч-
но чувствуваме дека нешто се движи во 
позитивен правец, барем кога станува 

Токму како што и му 
доликува. Така беше пречекан 
на скопскиот аеродром. Старо-
новата ѕвезда, Љубе Бошкоски. 
Прв впечаток? Љубе е истиот! 
Оној кој го познаваме. 
Безгранично полн со живот и 
љубов во себе. По сè изгледа 
четирите мачни години не 
оставиле длабоки рани на него. 
Неблагодарно е сега, неколку 
дена по неговото враќање 
дома, да се прашуваме што 
Бошкоски планира во иднина 
да прави во Република 
Македонија? Личност како 
него, кој речиси половина од 
својот век, го потроши на 
политика!? Едноставно, речиси 
е незамисливо да не е дел од 
политичката сцена, пред сè, 
поради фактот што тој е еден 
од ретките политичари во 
државава кој има неверојатна 
харизма и кој умее да 
комуницира со секого. И 
најважно, тој е херој на 
денешното време. Во овие 
изминати осумнаесет години, 
ниедна политичка фигура од 
македонската политичка сцена, 
не успеа да прерасне во херој, 

со кој ќе се споредуваат 
или, пак, кој ќе биде идол 

на младата генерација. Тоа му 
успеа само на Бошкоски. Токму 
затоа е речиси неверојатно да 
се повлече од политиката.

Новиот владин тим е готов и 
чека изгласување во 
Собранието. Во него речиси сè 
е познато. Нема изненадувања, 
сè е видено и јасно. Груевски и 
натаму ќе ја преродува 
Република Македонија со 
неговиот веќе познат тим 
министри. Зоран Ставревски, 
Миле Јанакиески и Гордана 
Јанкуловска, кои оставија 
најголем печат во работата во 
изминативе две години 
владеење, но и втора шанса 
добија министерот за правда 
Михајло Маневски, шефот на 
дипломатијата, Антонио 
Милошоски, кој не се снајде 
најдобро на оваа функција, 
односно дополнително ја 
ослабе и така слабата 
меѓународна позиција на 
Република Македонија во 
светот, и министерот за 
финансии, Трајко Славески, кој 
дефинитивно е најслабиот 
министер од овој владин 
состав, а чие останување на 
функцијата е еднакво на 
сожалување.

збор за правдата, олицетворена во 
името "брат Љубе". Всушност, тоа тој го 
заслужува. Заслужува овој македонски 
народ да го дочека во сопствената др-
жава како цар (не од Пакистан), и да му 
помогне да ги заборави оние мачни 
четири години во затворот во Ше ве-
нинген, но истовремено и да му го ос-
лободи патот, овде во сопствената др-
жава, да се чувствува како свој на свое-
то. Едноставно, да биде дома.

Но, цело е кога има сè. За тоа да биде 
така се погрижија Институтот за стра-
тегиски истражувања "16.9" и Марина 
Дојчиновска, која директно од Пакистан 
ни ги донесе принцот и принцезата, кои 
себеси се сметаат за директни наслед-
ници на Александар Македонски. За 
нив уште одамна  пишуваше "Маке дон-
ско сонце". 

И за седмицата да биде комплетна се 
погрижи премиерот на Република Ма-
кедонија, кој фаќајќи го последниот 
воз, конечно до Собранието ја достави 
листата за идниот негов кабинет, со кој 
ќе раководи во наредните четири го-
дини. Наредната седмица, односно на 
26 јули пред народните избраници, Гру-
евски ќе се обиде да ја образложи 
својата одлука, но и да ја презентира 
програмата по која ќе работи идната 
Влада.

ШТО ЌЕ ПРАВИ ЉУБЕ?
Својствено како за него. Токму како и 

што му доликува. Така беше пречекан 
на аеродромот. Старо-новата ѕвезда 
Љубе Бошкоски. Маса од народ, со не-
трпение очекуваше со часови да се 
појави нивниот херој. Прв впечаток? 
Љубе е истиот! Оној кој го познаваме. 
Безгранично полн со живот и љубов во 
себе. По сè изгледа четирите мачни 
години не оставиле длабоки рани на 
него. Очигледно е дека неговиот дух е 
посилен и од најголемата казна! По-
сакуваме да остане токму таков каков 
што е. Полн со позитивна енергија и 
разбирање. Веројатно токму затоа и 
нема да му бидат потребни многу де-
нови или, пак, месеци за да се адаптира 
на македонското секојдневие. Факт е 
дека за четири години се променија 
многу работи во Република Македонија. 
Но, факт е и дека тој постојано беше 
при сутен овде, во неговата и нашата 
Македонија.

Неблагодарно е сега, неколку дена 
по неговото враќање дома, да се пра-
шуваме што Бошкоски планира во ид-
нина да прави во Република Маке до-
нија? Личност како него, кој речиси 
половина од својот век го потроши на 
политика!? Едноставно, речиси е не за-
мисливо да не биде дел од политичката 
сцена, пред сè, поради фактот што тој е 
еден од ретките политичари во Ре пуб-
лика Македонија, кој има неверојатна 
харизма и кој умее да комуницира со 
секого. И најважно, тој е херој на де-
нешното време. Во овие изминати осу м-

МАКЕДОНСКА МАКЕДОНСКА 
КРАЛСКА БАЈКАКРАЛСКА БАЈКА
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ПРИНЦ, ПРИНЦЕЗА, ПРИНЦ, ПРИНЦЕЗА, 
ХЕРОЈ И ВЛАДАР!ХЕРОЈ И ВЛАДАР!

наесет години ниедна политичка фи-
гура од македонската политичка сцена 
не успеа да прерасне во херој, со кој ќе 
се споредуваат или, пак, ќе биде идол 
на младата генерација. Тоа му успеа 
само на Бошкоски. Токму затоа е речиси 
неверојатно дека ќе се повлече од по-
литиката.

Но, денешната политичка сцена е 
многу поразлична од онаа која тој ја 
остави пред да замине за Хаг. Најнапред 
неговата матична партија ВМРО-ДПМНЕ 
е комплетно изменета. Во неа ги нема 
членовите со кои тој ја раководеше 
државата, односно полицијата, но што е 
уште поважно, од неодамна ВМРО-
ДПМНЕ е во коалиција со ДУИ. Неговите 
директни непријатели поради кои  се 
најде во Шевенинген. Ова е сериозен 
камен на сопнување за него. Доколку 
одлучи да функционира како дел од 
ВМРО-ДПМНЕ, веројатно ќе треба да ја 
проголта оваа коалиција, што е речиси 
неверојатно. Не за него! Токму затоа 

типуваме дека ќе продолжи сам на по-
литичката сцена, заедно со сопствениот 
рејтинг, кој сигурно во моментов е по-
висок отколку на сите политичари во 
Република Македонија. Не верувам де-
ка беа случајни довикувањата од на-
родот на скопскиот аеродром кои алу-
дираа на неговото идно ангажирање!

СТАРО-НОВ БЛЕД 
ВЛАДИН ФИЛМ!

Новиот владин тим е готов и чека 
изгласување во Собранието. Во него 
речиси сè е познато. Нема изне наду-
вања, сè е видено и јасно. Груевски и 
натаму ќе ја преродува Република Ма-
кедонија со неговиот веќе познат тим 
министри, Зоран Ставревски, Миле Ја-
накиески и Гордана Јанкуловска, кои 
оставија најголем печат врз работата во 
изминативе две години владеење, но и 
втора шанса добија министерот за пр-
авда, Михајло Маневски; шефот на ди-

пломатијата, Антонио Милошоски, кој 
не се снајде најдобро на оваа функција, 
односно дополнително ја ослабе и така 
слабата меѓународна позиција на Ре-
публика Македонија во светот; и мини-
стерот за финансии, Трајко Славески, 
кој дефинитивно е најслабиот министер 
од овој владин состав, а чие останување 
на функцијата е еднакво на сожа лу ва ње.

Тимот со кој ДУИ, новиот партнер на 
ВМРО-ДПМНЕ, влегува во Владата, е 
значително непознат за јавноста. Од 
него го познаваме само министерот за 
економија, Фатмир Бесими, кој беше ми-
нистер во истото Министерство, но во 
Владата на Владо Бучковски, односно 
на СДСМ. 

Новите министри допрва ќе ги за по-
знаваме, исто како и можноста за фун-
кционирање на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, 
односно на овие две партии, кои до 
вчера беа лути противници. Нивната за-
едничка цел веројатно ќе биде пре по-
род на Република Македонија, бидејќи 
и двете партии во своите идни ан гаж-
мани во прв план ќе ја стават на еко-
номијата на државата, која се наоѓа на 
незавидно ниво. 

Економската програма на Владата е 
прилично набиена. Вработувања, ст-
рански инвестиции, пораст на платите... 
со еден збор сè што на еден просечен 
македонски граѓанин му е потребно. 
Но? Ќе може ли сè ова да се реализира? 
Тоа зависи, пред сè, од премиерот Гру-
евски, но и од тимот на министрите со 
кои одлучи да соработува. За почеток 
особено значајно е тоа (се разбира до-
колку успее во тоа), претседателот на 
Владата на Република Македонија да 
стави мораториум на етничките поли-
тички прашања, но и сериозно да го 
подобри имиџот на земјава во европски 
и во светски рамки, кој во моментов е 
исклучително низок.
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