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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

Е К С П Л О Д И Р А  К О Х А Б И Т А Ц И Ј А Т А       М Е Ѓ У  П Р Е Т С Е Д А Т Е Л О Т  И  П Р Е М И Е Р О ТЕ К С П Л О Д И Р А  К О Х А Б И Т А Ц И Ј А Т А   

Се случи токму тоа. Тоа што ме диу-
мите го пишуваа со месеци, а по-
литичарите исто толку време го 

негираа. Но, вистината секогаш изле-
гува на виделина. На оваа вистина, не 
така одамна потсети премиерот на Ре-
публика Македонија, Никола Груевски, 
кој бранејќи се од нападите на опо зи-
цијата во Собранието, изјави дека вис-
тината е како шило, која врти но, се-
когаш излегува на површина. Нешто 
што сите ние сме го слушнале многу 
пати, а можеби и во некакви ситуации 
дел од нас и успеале да се уверат во тоа. 
Но, последните случувања на поли-
тичката сцена, се чини дека во оваа по-
говорка успеаја да ги убедат и нај го ле-
мите скептици. Дека вистината секогаш 
излегува на виделина, го потврдија 
токму оние, кои со своите изјави и од-
несување го негираа истото. Неспорен 
е фактот дека се работи за горлива те-
ма, но неспорен е и фактот дека од неа 
зависи развојот на Република Маке до-
нија, што е доволен сигнал полити ча-
рите да не си поигруваат со неа. Но, 
токму тука паднаа на испитот!

Погодувате. Се работи за темата - 
името на Република Македонија, која се 
наоѓа во самиот финиш, и кога ве ро-
јатно нашиве политичари треба да би-
дат најподготвени и најмудри. Но, како 
по обичај, или што би се рекло како по 
македонска работа, нашите политичари 
токму во овој суштествен момент, од-
лучија на целата јавност да й ја презен-
тираат својата неподготвеност да ме-
наџираат големи процеси, или што е 
уште полошо, токму во овој момент од-
лучија јавно да го соопштат сè она што 
одамна сите го знаат. 

Речиси пред стартот на добивањето 
на последниот предлог од страна на 
медијаторот Метју Нимиц, за решавање 
на проблемот кој го имаме со Република 
Грција, во врска со нашето уставно име, 

Се работи за темата - името на 
Република Македонија, која се 
наоѓа во самиот финиш, и кога 
веројатно нашите политичари 
треба да бидат најподготвени и 
најмудри. Но, како по обичај, или 
што би се рекло, како по 
македонска работа, нашиве 
политичари токму во овој 
суштествен момент одлучија на 
целата јавност да й ја 
презентираат својата 
неподготвеност да менаџираат 
големи процеси, или што е уште 
полошо, токму во овој момент 
одлучија јавно да го соопштат сè 
она што одамна сите го знаат. 
Речиси пред стартот на 
добивањето на последниот 
предлог од страна на медијаторот 
Метју Нимиц, за решавање на 
проблемот кој го имаме со 
Република Грција, во врска со 
нашето уставно име, премиерот и 
претседателот на државата 
одлучија да се обвинуваат 
меѓусебно, односно гласно да го 
кажат сè она што досега го 
брифираа.

По сè изгледа во Македонија 
никогаш не завршува времето на 
херојство, или времето на 
револуција. Македонија е во 
константна битка за себе, која 

одново и одново се отвора, 
и тоа секогаш во спорно 
време, и со старо-нови 

актери. Така е и овој пат. 
Република Македонија го трча 
последниот круг пред 
евентуалното решавање на спорот 
со името. Момент кој може многу 
да ја промени сликата за земјава, 
се разбира, доколку успееме 
навреме истиот да го видиме. Но, 
веројатно оние кои најмногу треба 
да се концентрираат на него, го 
прават токму спротивното. Се 
концентрираат сами на себе, на 
своите политички кариери, 
повторно барајќи место под 
сонцето.

Обвинувања дека двајцата го 
запираат процесот на решение на 
спорот за нашето име со 
Република Грција. Обвинување 
дека и двајцата имаа различен 
концепт за решение на спорот. И 
обвинување дека ниеден од нив 
не сака да ја преземе одговор-
носта. Значи, сè што можеа да си 
кажат еден на друг, си кажаа. Но, 
главното го заборавија. Забо-
равија на македонската јавност на 
која й двајцата се повикуваат, да й  
кажат кој е нивниот став, односно 
кое е нивното решение за спорот. 
Црвенковски гласно потенцира 
дека има различни ставови од 
оние на Груевски, но при тоа не го 
кажува неговото решение. Истото 
всушност го прави и неговата 
матична партија СДСМ или 
подобро нејзиниот новопечен 
лидер Зоран Заев кој, пак, криејќи 
се зад немањето став, ја нуди 
својата свиткана "кичма"!
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ЌЕ ГО ПОЧУВСТВУВААТ ЌЕ ГО ПОЧУВСТВУВААТ 
ЛИ МАКЕДОНСКИТЕ ЛИ МАКЕДОНСКИТЕ 

ПОЛИТИЧАРИ ПОЛИТИЧАРИ 
ВИС ТИНСКИОТ ВИС ТИНСКИОТ 

МОМЕНТ!?МОМЕНТ!?

варијанта, се разбира, кога се во пра-
шање премиерот Никола Груевски и 
претседателот на државата Бранко Цр-
венковски. Не дека тоа не беше оче-
кувано, но сепак беше јадно за слуша-
ње, дури и да сте ги застапувале ста-
вовите на едниот или, пак, на другиот. 
Непријатно е да ги слушате двајцата 

најодговорни политичари во Маке до-
нија, како еден на друг си ја пре фр лу-
ваат топката или, пак, ги "билдаат" мус-
кулите за тоа кој е поголем патриот, кој 
има поголема одговорност, и кој треба 
да биде херојот, а кој предавникот.

По сè изгледа, во Македонија нико-
гаш не завршува времето на херојство 

СДСМ И ВМРО-ДПМНЕ СО РАЗЛИЧНИ 
КОНЦЕПТИ ЗА РЕШЕНИЕ!

ВМРО-ДПМНЕ го соопшти својот став. Владејачката партија истакна 
дека нивното решение за спорот за нашето име со Република Грција, е 
двојната формула. Таа подразбира името Република Македонија да се 
користи во комуникацијата со сите земји, додека едно име, за кое ќе се 
договорат двете страни, ќе се користи само во билатералните контакти 
со нашиот јужен сосед.

Другата страна, пак, има понаков предлог. СДСМ се согласува со име 
кое нема да го загрози националниот идентитет, јазик и култура, од-
носно решение, кое ќе биде замена за досегашната референца ФИРОМ. 
Според опозицијата, предлогот треба да содржи име со географска 
одредница, кое ќе биде прифатливо за двете страни. Тоа значи дека 
сите земји во билатералните контакти ќе имаат право на избор кое име 
ќе го користат. За ова решение, според лидерот на СДСМ, Зоран Заев, 
не е потребно да се менува Уставот на Република Македонија.

премиерот и претседателот на др жа-
вата одлучија да се обвинуваат меѓу 
себе, односно гласно да го кажат сè она 
што досега го брифираа.

Секако, оваа епизода од долго трај-
ната серија воопшто не нè изненади. 
Но, веројатно најмногу изненадени ос-
танаа претставниците на меѓународната 
заедница, кои веруваа дека домашните 
работи нема до крај да излезат на ви-
делина, бидејќи кога тоа ќе се случи тие 
стануваат составен дел од редовната 
комуникација на политичарите, која 
како релевантна ја прифаќаат меѓуна-
родните фактори. Токму на овој момент 
сакаа да ги предупредат македонските 
политичари - американскиот амбасадор 
Филип Рикер и европретставникот Ер-
ван Фуере кој, пак, многу поотворено и 
на двајцата им порача да се вразумат и 
домашните работи да ги остават дома.

ИЗДИШАН БАЛОН!
Она што се случи едноставно беше 

пукање на балонот, кој се дуваше со 
месеци. На сите им беше јасно дека ќе 
мора тој да се издува или да препукне, 
иако многу поверојатна беше втората 

СЕДНУВААТ НА МАСА, НО ЗА ШТО ВСУШНОСТ ЗБОРУВААТ КОГА САМО СЕ "ПРЕПУКУВААТ"СЕДНУВААТ НА МАСА, НО ЗА ШТО ВСУШНОСТ ЗБОРУВААТ КОГА САМО СЕ "ПРЕПУКУВААТ"
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или времето на револуција. Македонија 
е во константна битка за себе, која од-
ново и одново се отвора, и тоа секогаш 
во спорно време, и со старо-нови ак-
тери. Така е и овој пат. Република Ма-
кедонија го трча последниот круг пред 
евентуалното решавање на спорот со 
името. Момент кој може многу да ја 
промени сликата за земјата, се разбира, 
доколку успееме навреме да го видиме. 
Но, веројатно оние кои најмногу треба 
да се концентрираат на него, го прават 
токму спротивното. Се концентрираат 
сами на себе, на своите политички ка-
риери, повторно барајќи место под сон-
цето.

Едноставно е неверојатно што сè 
еден на друг си кажаа премиерот Ни-
кола Груевски и претседателот Бранко 
Црвенковски. Како да им беа малку 
повремените искри за тоа кој и како го 
опструира процесот на преговори со 
медијаторот Нимиц, кој најнапред поч-
на со поставување двајца преговарачи, 
еден за едниот, друг за другиот, за ис-
тиот да продолжи со одвоени средби 
на Нимиц во Скопје, и да заврши (за-
сега) со криење на средби или нивно 
одржување во четири очи. Сепак, Њу-
јорк очигледно беше местото од кое 
или преку кое премиерот и претсе да-
телот одлучија да разговараат, односно 
меѓусебно да се обвинуваат за (не)ре-
шението за спорот со Грција.

ВИТКАЊЕ "КИЧМА"!?
По онаа протоколарна средба на Цр-

венковски со Груевски на која, по пра-
вило, присуствуваат преговарачот Ди-
митров и министерот за надворешни 
работи  Милошоски, следуваше прес-
кон ференцијата на претседателот на 
државата, кога тој го обвини премиерот 
дека не сака да се реши проблемот, ис-
товремено потенцирајќи дека двајцата 
имаат сосема различни концепти за 
негово решавање. Утредента следуваше 
прес-конференција на првиот човек на 
Владата кој, пак, го обвини претсе да-
телот на државата дека зад грб во Њу-
јорк договара промена на името на Ре-
публика Македонија, алудирајќи на ср-
едбата на Црвенковски со Нимиц на 
која не присуствуваше министерот Ми-
ло шоски. И така во круг! Серија обви-
нувања.

Обвинувања дека двајцата го со пи-
раат процесот на решение на спорот за 
името, кој го имаме со Република Гр ци-
ја. Обвинување дека и двајцата имаа 
различен концепт за решение на спо-
рот. И обвинување дека ниеден од нив 
не сака да ја преземе одговорноста. 
Значи, сè што можеа да си кажат еден 
на друг, си кажаа. Но, главното го за-
боравија. Заборавија на македонската 
јавност на која й двајцата се повикуваат, 
да й кажат кој е нивниот став, односно 
кое е нивното решение за спорот. Цр-
венковски гласно потенцира дека има 

различни ставови од оние на Груевски, 
но при тоа не го кажува неговото ре-
шение. Всушност, истото  го прави и 
неговата матична партија СДСМ, или 
подобро нејзиниот новопечен лидер 
Зоран Заев, кој криејќи се зад немањето 
став ја нуди својата свиткана "кичма"!

Премиерот, пак, постојано се по ви-
кува на црвената линија. Арно ама, ни-
кој не знае до каде истата се протега. Не-
говата матична партија ВМРО-ДПМНЕ 
во последен момент јавно го соопшти 
својот став. Тоа да ти била двојната фор-
мула. Шок за јавноста, пред сè, поради 
фактот дека не така одамна поли тича-
рите и експертите нè убедуваа дека 
двој ната формула како решение е ис-
фрлена од игра уште пред Букурешт, 
бидејќи била неприфатлива за Атина. 
Истото го потврдуваат и извори од ОН, 
кои потенцираат дека при подготовката 
на сите предлози досега, вклучувајќи го 
и последниот, Нимиц воопшто ја нема 
предвид двојната формула, бидејќи од 
самиот старт таа е неприфатлива за Ати-
на. Токму затоа изненадува враќањето 
на Груевски на неа!? Која е целта!? На 
оваа теза се залепи и СДСМ. Или по-
добро речено, им дојде како нарачана 
за критики кон власта. Во меѓупаузата 
на критиките насочени кон Груевски, 
опо зицијата, односно СДСМ, понуди 
предлог. Тој дефинитивно спаѓа во ран-
гот ни риба ни девојка! Односно сакам 
НАТО, сакам ЕУ, ама сакам и име Репуб-
лика Македонија, ама... и може гео граф-
ска одредница! Што сака СДСМ?


