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Црвенковски уште повеќе се оддалечија од 
националните и државните интереси.

Во јануари 2008 г. кај катлановско Блаце, 
во хеликоптерска несреќа загинаа 11 
македонски мировници. Причините за 
несреќата сè уште се држат во тајност.

Претседателот на државата, Бранко 
Црвенковски, го аболицираше Зоран Заев 
од судско гонење. Подоцна тој се реши да се 
врати на лидерската позиција, но до 
неговото враќање за в.д. претседател на 
СДСМ го именува струмичкиот 
градоначалник, бидејќи партијата беше 
пред распаѓање. 

Генерално гледано, 2008 г. за Ре пуб-
лика Македонија беше лоша и "ма-
лерозна", бидејќи првенците на 

"по  литичката опера" се караа меѓу себе, 
така што на прагот на Нова година н  а-
шата иднина не е перспективна. Пр-
виот судир на интереси се случи на по-
четокот на оваа веќе истрошена го-
дина, бидејќи не се знаеше кој ќе па-
тува за богатиот емират Катар, Бранко 
Црвенковски или Никола Груевски. На 
крај, помладиот попушти, така што по-
дарокот го прими македонскиот шеф 
на државата. Набрзо се вративме во ре-
алноста, на трети јануари беше уби ен 
полицаец, а двајца беа ранети. Нас-
танот се случи во близина на средното 
училиште "Коце Металец" во Скопје. 
Во контекст на домашната напнатост, 
СДСМ, од аспект на опозиција, пов-
торно, ниско по земја, го нападна пре-
миерот Никола Груевски, барајќи ја не-
говата одговорност за штетниот, спо-
ред нив, договор за продажба на ОКТА. 

"Двата договора со ОКТА и двата пот-
пишани од владите на ВМРО-ДПМНЕ 
им предизвикуваат штета на РМ и на 
нејзините граѓани, а во исто време до-
бивка на ОКТА во износ од 1 милијарда 
и 200 милиони долари. И тоа не е сè, со 
новиот новогодишен договор со ОКТА 
Владата на ВМРО-ДПМНЕ презела об-
врска, ОКТА во иднина да ги зголеми 
производните цени на сите нафтени 
деривати, кои таа ги произведува", из-
јави Игор Ивановски од СДСМ.

Измените на Законот за спречување 
на корупција отворија жестока дебата 
во Собранието и притоа паднаа тешки 
прашања: кој повеќе крадел, кој ја во-
вел мафијата, кој водел вистинска, а 
кој селективна борба со корупцијата.

"Многу е индикативно прашањето 
зошто СДСМ не дозволи да се пре ис-
пита работењето на јавните обви ни-
тели, односно зошто не дозволи на тие 
лидерски средби да имаме нов избор 
за јавни обвинители. Зошто не дозволи 
барем за луѓето, за кои постои сом не-
вање дека се корумпирани, дека се 
креа тори на една мафија која се соз-

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Грчката министерка за дипломатија, Дора 
Бакојани, повеќе пати ни испрати корпи со 
трње.

Грција не даде виза за влез во НАТО. На 
Самитот на Алијансата во Букурешт само 
Џорџ Буш, американскиот претседател во 
заминување, ни подаде пријателска рака, 
европските партнери, особено Франција, 
застанаа на страна на нашиот јужен сосед.

Во меѓувреме, во врска со преговорите за 
спорот со Грција, премиерот Никола 
Груевски и претседателот Бранко 

даде во РМ, барем да видиме дали се 
такви или не се такви", оцени Алек-
сандар Николовски, ВМРО-ДПМНЕ.

"Не велиме ние колку има Мијалков, 
Мијалков вели, јас имам милион евра, во 
анкетниот лист вели тој. Значи, ние не ка-
жуваме паушално 3, 5, 7, тој ка жу ва дека 
од 1998 до 2003 г. бил државен владин 
службеник. Од 2003 до 2006 г. работел во 
приватна фирма и има ми лион евра", 
потенцира Јани Макрадули од СДСМ.

Всушност, оваа битка и денес се води 
по исто сценарио, кое ниту ни донесе 
профит, а уште помалку забележителен 
економски развој.

Оние кои ни го обелија "образот" 
трагично загинаа на македонска те ри-
торија.

Армискиот хеликоптер Ми-17, кој се 
враќаше од мировната мисија во Бос-
на, се урна во селото Блаце кај Кат ла-
ново. Во несреќата немаше пре живеа-

ни. Во хеликоптерот имаше 11 војници. 
Причините за несреќата сè уште се 
кријат. Тоа беше во времето на ми-
нистерот Лазе Еленовски, екскадар на 
НСДП, ексчлен на СДСМ, експретсе да-
тел на младите социјалдемократи, но 
активен во евроатлантските процеси. 
Набрзо почина и првиот премиер на 
независна Република Македонија. Ака-
демик Никола Кљусев беше погребан 
со сите почести.

Пандорината кутија се врати дома, 
по неколкугодишна преписка меѓу Хаг 
и Скопје. Хашките предмети се про це-
суираат пред македонското судство.

По објавувањето на скандалот со 
фал  сификуваната диплома на Љиљана 
Стериовска, близок соработник на Тито 
Петковски, тиквата меѓу НСДП и ВМРО-
ДПМНЕ пукна. По ова сателитската пар-
тија на Петковски почна да се ситни на 
многу парчиња.

МАКЕДОНСКИОТ ДВОЕЦ БЕЗ КОРМИЛО МАКЕДОНСКИОТ ДВОЕЦ БЕЗ КОРМИЛО 
ЗА ИДНИНАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАЗА ИДНИНАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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ЖИВОТ ВО УС ЛОВИ 
НА УЛТИМАТУМИ И УЦЕНИНА УЛТИМАТУМИ И УЦЕНИ

Г О Д И Н А  С О  М А К И  И  П Р Е М Р Е Ж И Ј АГ О Д И Н А  С О  М А К И  И  П Р Е М Р Е Ж И Ј А

ОДЕЊЕ ПО ТРЊЕ
Грчката министерка за надворешни 

работи, Дора Бакојани, ни ја испрати 
првата корпа со трње. Со истрели од 
огнено оружје од сите страни, еуфо-
рично, Албанците во Скопје во Старата 
скопска чаршија ја дочекаа не за вис нос-

од деветгодишната мисија на Метју Ни-
миц, медијатор во грчко-македонскиот 
спор за името, јавно призна дека меѓу 
двете земји има огромни разлики.

Во име на демократијата во Велес 
воскресна биста на Тодор Александров, 
која подоцна чесни Македонци ја ур-
наа, иако задача на државата е да ги 
штити македонските национални и 

оваа понуда не ја прифатил, одго ва-
рајќи дека ниту еден грчки Парламент, 
формиран од било која партија во Гр-
ција, нема да може да прифати прием 
на Македонија.

Македонскиот државен врв разо ча-
рано ја прими веста, дури размис лу ва-
 ше да замине од Самитот, но ги "пиш-
мани" американскиот претседател Џорџ 
Буш. Помладиот Буш, најголемиот со-
јуз ник на Република Македонија, й по-
дари на нашата држава продлабочена 
воена соработка, која претставува га-
ранција за територијалниот интегритет 
на РМ.

Иницијативата на ДУИ за саморас-
пуштање на Собранието ја поддржаа и 
пратениците на ВМРО-ДПМНЕ, но то-
гаш прв меѓу еднаквите беше режи-
серот Љубиша Георгиевски. На идејата 
се спротивстави СДСМ, кој мораше да 
го прифати предизвикот, иако беше 
неподготвен за предвремен парла мен-
тарен мегдан. Претходно, претсе да-
телот Бранко Црвенковски побара од 
пратениците сериозно да размислат 
како ќе гласаат за распуштањето на 
Собранието, бидејќи Македонија е пред 
историска шанса, која сериозно може 
да биде разнишана ако се оди на пред-
времени избори. За самораспуштање 
на Собранието гласаа вкупно 70 пра-
теници, "за" беа пратениците на ВМРО-
ДПМНЕ, ДПА и ДУИ. Прв пат се ак ти ви-
ра и прашањето на демаркација на гра-
ницата кон Косово, кое се одвиваше во 
согласност со планот на Марти Ахти-
сари и Договорот од 2001 година, би-
дејќи тоа беше во контекст на приз на-
вањето на независноста на овој наш 
сосед.

НСДП коалицираше со СДСМ, а ДУИ 
И ПДП, пак, ги соопштија носителите 
на листите. Во Охрид се одржа Самитот 
на претседатели на земјите од Цен трал-
на и од Источна Европа. Специјален 
гостин на Самитот беше турскиот прет-
седател Абдула Ѓул, кој по завршу ва-
њето на форумот остана во официјална 
посета на Македонија.

Турција е меѓу првите земји кои ја 
признаа Македонија под уставното име 
и продолжи нејзината поддршка на на-
шата земја на патот кон НАТО.

Изборите ја поделија НСДП, Петков-
ски коалицираше со СДСМ, а минис тер-
скиот ешалон формираше фрак ција.

До истекот на рокот на полноќ до 
Државната изборна комисија беа под-
несени 20 кандидатски листи за прет-
стојните предвремени парламентарни 
избори. 

та на Косово, која беше прогласена во 
февруари. Набрзо почна бинго обло-
жувањето кога РМ ќе го признае Ко-
сово.

Во исто време, пред одржувањето 
на НАТО самитот во Букурешт, про дол-
жија интензивните преговори меѓу Гр-
ција и Република Македонија. Притоа 
се лицитираше со името, кое како пра-
шање Владата на Груевски се опреде-
ли да го даде на референдум. Според 
ВМРО-ДПМНЕ, македонскиот народ и 
граѓаните мора да решат за лици та ции-
те, но на ова се спротивстави СДСМ. 
Сите предлози на Нимиц се однесуваат 
на име кое би се користело во ме ѓу-
народните организации и во билате-
ралните односи со Грција.

Прашањето дали да се оди на рефе-
рендум или не го натера политичкиот 
врв да размислува за граѓанското изјас-
нување, исто така, ги интензивира по-
делбите, при што едни станаа комити, 
другите предавници. Во март, прв пат 

др жавни интереси.
На мартовскиот состанок на минис-

трите за надворешни работи на НАТО, 
Грција, односно шефицата на грчката 
дипломатија, Бакојани, изјави: 

"Без решение нема покана во НАТО". 
Тоа значи дека соседот ни даде ул-

тиматум од 20 дена до Самитот во Бу-
курешт.

Во март почна и битката за вон ред-
ните парламентари избори во РМ. Но, 
нив ги засени Грција, која во април ја 
реализираше својата закана дека ќе 
употреби вето за приемот на Маке до-
нија во НАТО. Тоа се случи на работна-
та вечера на лидерите на Алијансата. 
Шефицата на грчката дипломатија Ба-
којани соопшти дека Грција не може во 
моментов да се согласи со приемот на 
Македонија во Алијансата.

Шефер понудил можност Маке до ни-
ја да добие, на некој начин, условена 
покана со одреден рок, во кој треба да 
се реши спорот, меѓутоа Караманлис и 

ХРВАТИТЕ ГО ФАТИЈА ПОСЛЕДНИОТ ВОЗ ЗА НАТО И ЗА ЕУХРВАТИТЕ ГО ФАТИЈА ПОСЛЕДНИОТ ВОЗ ЗА НАТО И ЗА ЕУ
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Портпаролот на Државната из бор-
на комисија, Зоран Таневски, инфор-
мира дека во предвидениот рок кан-
дидатски листи поднеле: независниот 
кандидат Панчо Минов со група изби-
рачи, неза висниот кандидат Пеце Гру-
јовски со гру па избирачи, ВМРО ДП, 
ПДП, Национална демо кратска унија, 
Партија на слободни де мократи, Де-
мократска унија на Албанците, ТМРО, 
ПЕИ, Македонски обединети сили, Се-
ма кедонска работничка партија, Ра ди-
кална странка на Србите, Демократ-
ска унија за интеграција, Движење за 
национално единство на Турците, Де-
мократска партија на Албанците, ТМРО 
ВЕП, ВМРО-Народна, која подоцна беше 
исфрлена од игра, потоа СДПМ-Соци-
јал демократска партија на Маке до ни-
ја, ВМРО-ДПМНЕ, Титови леви сили и 
"Сонце - Коалиција за Европа", соста-
вена од СДСМ, НСДП, ЛДП, Нова алтер-
натива, Зелена партија на Македонија, 
Партија на пензионерите на Маке до-
нија и Демократски сојуз на Власите 
ДСМП. 

Во коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ вле-
гоа Демократска унија на Ромите од 
Прилеп, Партија за интеграција на Ро-
мите, Работничка земјоделска партија, 
Партија за целосна еманципација на 
Ромите, Бошњачка демократска пар ти ја, 
Партија на зелените, Демократска пар-
тија на Турците во Македонија, ВМРО-
Македонска, Демократски сојуз, Соци-
јалистичка партија на Македонија, Де-
мократска обнова на Македонија, Де-
мократска партија на Србите во Маке-
донија, Сојуз на Ромите од Македонија, 

Партија на правдата, Партија на Вла-
сите од Македонија, Народно движење 
за Македонија, Обединета партија за 
еманципација и Странка на демо крат-
ска акција на Македонија. 

Кандидатите за пратеници од "Сон це 
- Коалиција за Европа" тврдеа дека ни-
когаш во својот живот не биле ко доши. 
За таа цел сите потпишаа 120 из јави. Во 
мај заврши Хашкиот процес против Љубе 
Бошкоски и Јохан Тарчу ловски.

Почна и собирањето 10.000 потписи 
за донесување нов закон за брани те-
лите во организација на Здружението 
на припадниците на безбедносните сили 
"Достоинство", кој подоцна не беше 
при фатен од владејачкото мнозин ство.

ДПА и ДУИ се обвинуваа за инци-
дентите пред изборите. Полицијата во 
близина на Блок 77, во Тетово, го при-
веде Фарук Иљази од Голема Речица, 
поради основано сомнение дека учест-
вувал во вооружениот инцидент во 
село Раховец, кога беше отворен оган 
врз возила на ДУИ, односно Ахмети 
рече дека тоа било обид за негов 
атентат. Радмила Шекеринска, тогашна 
лидерка на СДСМ, вети дека за шест 
месеци Македонија ќе добие покана за 
НАТО, за шест месеци ќе добиеме ев-
ропски преговори. А во 2009 година 
младите и другите граѓани на Маке-
донија ќе патуваат гордо и со маке-
донски пасош, доколку дојдеме на 
власт на овие избори, порача уште 
еднаш од Охрид лидерката на СДСМ, 
Радмила Шекеринска. 

За време на изборите беше приве-
ден контроверзниот Агим Красниќи. 

Против него се води судски процес за 
предизвикување изборни инциденти 
и непријателско здружување. Про це-
сот сè уште е во тек. На први јуни ли-
дерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Гру-
евски објави победа на коалицијата 
"За подобра Македонија". "За подобра 
Македонија" освои 440.000 гласови, а 
опозиционата коалиција "Сонце" 215.000 
гласови.

Државната изборна комисија од-
лу чи да се прегласува во 193 ИМ, 
каде гравитираат околу 170.000 гла-
сачи. Из борните инциденти ја нама-
лија оцен ката за успешноста на де-
мократијата во РМ. ВМРО-ДПМНЕ и 
ДУИ се дого во рија да формираат ко-
алициона влада. Во јули Љубе Бош-
коски доби осло бо дителна пресуда, 
а Јохан Тарчуловски доби 12 години 
затвор.

Во отсуство на опозицијата владе-
јачкото мнозинство воведе нови пра-
вила за функционирање на Собра ние-
то. По итна постапка, со 71 глас "за" и 
ниту еден "против" донесе нов собра-
ниски Деловник.

Освен ВМРО-ДПМНЕ, за него гласаше 
и ДУИ, која речиси за идентичен пред-
лог пред неколку месеци имаше огром-
ни забелешки и поднесе повеќе од ил-
јада амандмани.

Употребата на албанскиот јазик на 
сите нивоа, на која тогаш инсистираше 
Ахмети, не е предвидена со новиот 
Деловник. Тој ќе може да се користи 
само на седниците и во работата на 
комисиите, но не и во нивното во-
дење.

ПРЕМИЕРОТ СО СОРАБОТНИЦИТЕ НА САМИТОТ НА НАТО ВО БУКУРЕШТПРЕМИЕРОТ СО СОРАБОТНИЦИТЕ НА САМИТОТ НА НАТО ВО БУКУРЕШТ
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ГЛАВНА ЅВЕЗДА
По предвремените парламентарни 

избори колапс во Либералната пар ти-
ја, но и страдања во СДСМ, каде Ше-
ке    ринска поднесе неотповиклива ос-
тавка.

Струмичкиот градоначалник Зоран 
Заев станува главна ѕвезда во борбата 
против корупцијата. Во првиот обид 
Заев да биде притворен истражниот су-
дија Седат Реџепагиќ одби да го при-
твори, но Кривичниот совет на "скоп-
ска единица" го прифати предлогот на 
Јавното обвинителство. Набрзо, шефот 
на државата, Бранко Црвенковски, го 
аболицираше Зоран Заев од водење 
судски процес, така што тој ниту лук 
јадел, ниту на лук мирисал.

Бригадниот генерал Насер Сејдини 
ја презеде должноста заменик на на-
чалникот на Генералштабот на АРМ. Тој 
должноста ја презеде од генерал-пот-
полковникот Адил Газафер, кој замина 
во пензија. 

Власта се судри со Бранко Црвен-
ковски, бидејќи одби да потпише три 

тавна криза. Тие беа изгласани во Со-
бранието и по втор пат, но пред Цр-
венковски писмено да го извести Со-
бранието дека не ги потпишува ука-
зите за нив. 

Според Зоран Заев, Македонија мора 
да направи отстапка во делот на ме-
ѓународната употреба на името, имај-
ќи ја предвид тешката економска сос-
тојба во државата, како и извесното 
заострување на изолацијата однадвор, 
а особено од страна на Грција и неј-
зините поддржувачи. Ова во август го 
истакна потпретседателот на опо зи-
циониот СДСМ, Зоран Заев, во интервју 
за Радио Слободна Европа.

Бранко Црвенковски пронајде соло-
монско решение за да ја спаси СДСМ, 
најави дека се враќа на лидерската по-
зиција, но и го поддржа Заев за в.д. 
претседател на социјалдемократите.

"Извршниот одбор донесе едно-
гласна одлука дека го одлага изборот 
на претседател на СДСМ до завр шу-
вањето на неговиот мандат, односно 
до мај 2009 година, каде кандидат за 
претседател на СДСМ ќе биде Бранко 
Црвенковски", изјави Емилијан Стан ко-
виќ, СДСМ.

контроверзни закони: законите за енер -
гетика, за експропријација и уште не-
колку други закони, за кои претсе-
дателот се изјасни дека доколку опо-
зицијата се врати во Собранието, тој 
нема да го стави својот потпис на нив.

Пратениците коментираат дека ста-
нува збор за правен преседан, бидејќи 
законите не можат повторно да се ста-
ват на дневен ред доколку нема пис-
мено известување од Црвенковски зош-
то не ги потпишува законите.

Откако Црвенковски одби да ги пот-
пише законите за работни односи, ло-
бирање, адвокатура, експро прија ција 
и за енергетика земјава влезе во ус-

И ДПА се раздрма. Еден од најпер-
спективните албански политичари Имер 
Селмани формира нова партија. Заев 
побара трета шанса од граѓаните, би-
дејќи стариот демагошки, елитистички, 
затворен, пред сè, самобендисан СДСМ 
заминува во историјата.

"СДСМ во своите 17 години пос тое-
ње даде голем придонес во развојот 
на Република Македонија, исто така, 
мораме да признаеме дека имаме на-
правено и многу грешки. Затоа сакам 
јавно да им се извинам на граѓаните на 
Македонија за сите грешки во мина-
тото", рече Зоран Заев, в.д. претседател 
на СДСМ.

РАШТИМАН ОРКЕСТАРРАШТИМАН ОРКЕСТАР

ДУИ пронајде соломонско решение 
против смиреност, позитивното реше-
ние на Собранието да одговори на суд-
ските барања за притвор на двајцата 
пратеници Хајрула Мисини и Хисен Џе-
маили, обвинети за случаите "Лип ков-
ска брана" и "Малтретираните мавров-
ски работници".

Продолжува старата политичка прак-
тика меѓу премиерот и претседателот 
на државата. Тие немаат единствен 
или усогласен став за позициите по 
прашањето за името во клучната фаза 
од преговорите. Јазот меѓу премиерот 
и претседателот дополнително се про-
длабочи по септемвриската консул та-
тивна средба кај Црвенковски, по која 
претседателот јавно соопшти дека ста-
ва крај на привидот за единство во др-
жавниот врв. Црвенковски директно 
го прозва Груевски дека ги опструирал 
преговорите, префрлувајќи ја целата 
одговорност за процесот врз него. 

"Упатувам апел до премиерот во 
овие важни моменти за Македонија, да 
биде поодговорен, посериозен, да биде 
на висина на предизвикот, со други 
зборови да биде вистински премиер 
во РМ", изјави Бранко Црвенковски, 
претседател на РМ.

Во октомври професорот Љубомир 
Фрчкоски повторно ја разбранува јав-
носта со тврдењето дека ДБК е вме-
шана и во атентатот на претседателот 
Киро Глигоров. Во ноември ЛДП ја на-
пушти коалицијата "Сонце" и најави са-
мостоен настап на локалните избори 
во 2009 година.

Поради искрени намери за единс т-
вен став во преговорите за името, или 
поради желба во најкритичниот пе-
риод за преговорите целосната одго-
ворност да падне на Владата, Црвен-
ковски без никаква најава го разреши 
амбасадорот Димитров од позицијата 
преговарач во спорот со Грција.

Во ноември Брисел ја "откачи" Ре-
публика Македонија, таа не доби датум 
за преговори, затоа што не ги исполни 
условите, политичките критериуми, ос-
вен осумте, огромен товар и разоча-
рување за ЕК е и организирањето на 
деветтите избори. Кај Природно-мате-
ма тичкиот факултет беа изрешетани 
македонски полицајци. Зошто? Поради 
апсењето на најголемиот тутунски бос 
Бајруш Сејдиу или поради многуте ин-
криминирани личности во вносниот 
бизнис.

Македонија предоцна го донесе Ак-
цискиот план за реализација на пре-
пораките содржани во Извештајот на 
Европската комисија за напредокот на 
Македонија за 2008 година. Во декем-
ври беше избран новиот состав на Др-
жавната изборна комисија, нов прет-
седател стана човек на СДСМ, Алек-
сандар Новаковски. Тој ќе биде одго-
ворен за старата болка - фер и демо-
кратски избори во 2009 година. 


