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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

"Со користење на 
популизмот и 
злоупотребата на 
патриотските чувства на 
граѓаните, со поделбите на 
патриоти и предавници, со 
креирање атмосфера дека 
ние во НАТО и во ЕУ сакаме 
ама не мораме, дека 
Владата има алтернативна 
стратегија за сестран 
економски, демократски и 
општествен развој на 
државата и без наше 
интегрирање во 
евроатлантските 
структури, ние сами го 
испишуваме сценариото и 
го трасираме патот за 
голем историски пораз", 
истакна претседателот 
Бранко Црвенковски, во 
своето годишно обраќање 
пред пратениците.

За ВМРО-ДПМНЕ говорот 
на Црвенковски е чист 
кариеризам, популизам, 
жално и недостоинствено 
обраќање на партиски 
лидер, а не на шеф на 
државата, а опозиционата 
СДСМ коментира дека е 
срамен потегот на 
неприсуството на 
премиерот во 
законодавниот дом. За 
неа, како и за владејачката 
ДУИ, обраќањето на 
претседателот е реално, со 
точни дијагнози.

"ПАТРИОТИ И   ПРЕДАВНИЦИ "ПАТРИОТИ И  

Во изборот кој власта денес го нуди 
во Македонија, или целосно да се 
поддржи нејзината политика, или 

ќе бидеш прогласен за предавник, јас 
доброволно и со целосна одговорност 
решавам да останам на нејзината листа 
на предавници. А не се сомневам дека 
времето ќе покаже што е вистински па-
триотизам, и кои се вистински патрио-
ти", изјави во своето последно обра-
ќање пред пратениците, во својство на, 
како што и самиот посочи, претседател 
на државата, г. Бранко Црвенковски.

Во речиси полупразна сала, суми рај-
ќи ги резултатите од изминатата 2008 
година, Црвенковски истакна дека, во 

однос на евроатлантските перспективи, 
се соочивме со тешко разочарување и 
со неисполнети очекувања, а без член-
ство во НАТО и во ЕУ нема посилен 
економски развој, нема трајна поли-
тичка стабилност и безбедност.

"Не постои ниту, пак, може да постои 
сериозен алтернативен концепт за ид-
нината на Македонија и на нашето ин-
тегрирање во НАТО и во ЕУ. Сè друго не 
е развоен концепт туку борба за гол 
опс танок. Тоа е аксиома која важи не 
само за нашата земја туку и за сите дру-
ги држави од Западен Балкан. Тоа е ре-
зултат на новото реконфигурирање на 
Европа, кое се смета за апсолвирано 
прашање за сите релевантни меѓуна-
родни фактори. И за оние кои му при-
паѓаат на НАТО и на ЕУ и за оние надвор 
од овие структури. Без успешни евроат-
лантски интеграции нема да имаме по-
значаен прилив на странски инвес ти-
ции, нема нови работни места, нема на-
малување на невработеноста и сиро-
маштијата", додаде Црвенковски.

ОПАСНОСТИ
Осврнувајќи се на преговорите за 

името, Црвенковски потенцира:

"Жалам што морам да констатирам 
дека во еден подолг временски период 
вистински преговори за разрешување 
на спорот со Грција нема да има. Сосема 
консеквентно, тоа значи дека во истиот 
тој период членство во евроатлантските 
структури за Република Македонија, 
исто така, нема да има. За таа реалност 
треба да бидеме сосема свесни, како и 
за последиците кои од тоа ќе про из-
лезат. На 17 ноември 2008 година Вла-
дата, без било какви претходни кон-
султации со мене, како претседател на 
државата, поднесе тужба против Репуб-
лика Грција пред Меѓународниот суд за 
правда за прекршување на Времената 
спогодба од 1995 г. Уште еднаш ќе пов-
торам - тоа е апсолутно легитимна пос-
тапка. Во Букурешт Грција ја прекрши 
Времената спогодба и го попречи на-
шето интегрирање во НАТО. Клучно 
пра  шање е дали таквата постапка е и 
корисна за нас. Дали нè приближува 
или нè оддалечува од остварувањето 
на нашите национални и државни ин-
тереси - членство во НАТО и во ЕУ. Туж-
бата отвора низа неизвесности: никој 
не може да гарантира колку ќе трае 
судската постапка. Оптимистичките пред-
видувања на Владата се меѓу три и пет 
години. Постојат низа случаи пред Ме-
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 ѓународниот суд кои траеле многу по-
долго, некои од нив и цели децении. 
Никој не може да гарантира каква ќе 
биде конечната пресуда на Судот, од-
носно дали таа ќе биде позитивна за 
Република Македонија. На сите ни е 
јасно што се случи во Букурешт. Но, 
Судот ќе одлучува врз основа на фор-
мални докази, а не врз основа на по-
литички анализи и логицирања. Дури и 
кога пресудата би била во корист на 
Македонија не постои ефикасен меха-
низам со кој Грција би се натерала да ја 
спроведе одлуката на Судот, односно 
да се врати на почитување на Спогод-
бата. При евентуален таков исход ние 
би добиле само морална сатисфакција, 
но клучната цел - членство во НАТО и 
во ЕУ повторно не би ја постигнале. На-
јавите на Владата дека самата тужба 
нема да ги отежне, туку ќе ги интен зи-
вира преговорите е исто толку нере ал-
на и нелогична, како и оние дадени во 
април дека во текот на изборната кам-
пања посветено ќе преговараме и ус-
пешно ќе спроведуваме реформи".

За односите со Косово, вели:
"Наш интерес е во иднина да раз-

виваме добри и пријателски односи со 
новиот сосед. Сметам дека секоја при-
лика од наша страна мора да биде ис-

користена за да предупредиме дека 
било какво сценарио кое може да води 
кон евентуална поделба на Косово по 
етничка линија е опасно и може да 
предизвика тешки последици по це-
лиот регион. Меѓународната заедница 
мора да го има предвид овој факт. Во 
таа смисла, последните случувања во и 
околу северно Косово со право пре-
дизвикуваат загриженост. Треба да на-
правиме сè што е можно и потребно да 
дојде до брзо и целосно нормализирање 
на односите со Србија. Наша определба 
била и мора да биде и во иднина раз-
вивање на подеднакво добри односи и 
со Белград и со Приштина".

За глобалната економско-финан сис-
ка криза и за последиците кои таа ќе ги 
предизвика по нашата економија, прет-
седателот констатира:

"Морам да признаам дека бев не-
пријатно изненаден од леснотијата и од 
несериозноста со кои Владата и нејзи-
ните најодговорни луѓе во подолг вре-
менски период ги игнорираа опас-
ностите кои ни се закануваат. Во овој 
период, кога целиот свет беше на нозе, 
кога сите национални влади беа во пер-
манентно заседание и формираа стра-
тегии за справување со кризата, ние ги 
слушавме изјавите дека сериозни по-

следици за Македонија ќе нема, па дури 
и такви дека кризата е голема шанса за 
македонската економија. Времето по-
кажа дека реалноста е посилна од се-
која илузија, дека Македонија не може 
да чекори во спротивен правец од све-
тот и од глобалните трендови". 

РЕАКЦИИ
За говорот на шефот на државата 

вообичаени беа коментарите од власта 
и од опозицијата.

Според ВМРО-ДПМНЕ, говорот на Цр-
венковски е чист кариеризам, попу ли-
зам, жално и недостоинствено обраќа-
ње на партиски лидер, а не на шеф на 
државата. 

"Класичната дефиниција за попу лиз-
мот е токму тоа што денес го направи 
претседателот Црвенковски", изјави Иви-
ца Боцевски, вицепремиер.

"Добрата вест беше што ова е негово 
последно обраќање, како претседател 
кој е избран на фалсификувани избори", 
потенцира Антонио Милошоски, минис-
тер за надворешни работи на РМ.

"Бара прошка, погрешил. Добро е што 
се признава дека е погрешено, меѓутоа 
за прошка не знам дали ќе има време", 
вели Светлана Јакимовска, пот прет се-
дател на Собранието.

"Сè на сè, надвор од земјата има 
излезено петнаесеттина пати, од кои 
сигурно десеттина во Црна Гора и во 
Србија на концерти", изјави Оливер 
Шамбевски, ВМРО-ДПМНЕ.

Опозиционата СДСМ коментира дека 
е срамен потегот на неприсуството на 
премиерот во законодавниот дом. За 
неа, како и за владејачката ДУИ, обра-
ќањето на претседателот е реално, со 
точни дијагнози.

"Добро беа лоцирани слабостите и 
пропустите во водењето на политиката 
на внатрешен и надворешен план. Се 
нудат препораки и решенија за проб-
лемите во кои Македонија се најде. Се 
надеваме дека и мнозинството ги сфати 
пораките од претседателот", рече Цве-
танка Иванова, СДСМ.

Џеват Адеми од ДУИ вели: 
"Излагањето на претседателот беше 

реално. Да, 2008 година беше таква, 
земјава не успеа да добие покана за 
НАТО, датум за преговори со ЕУ и не се 
остварени очекувањата на граѓаните".

Стојан Андов од ЛП констатира:
"Ова е најзрело обраќање на Црвен-

ковски".
"Премиерот на Владата не беше тука. 

Пропуштивме уште една шанса да де-
монстрираме пред Европа и пред све-
тот дека сме способни да имаме по-
литички дијалог", вели Тито Петковски, 
претседател на НСДП.

ДПА се воздржа од коментар, но прв 
пат на говорот на Црвенковски испрати 
две пратенички во салата. Останатите 
беа во Собранието, следеа преку теле-
визорите, но никој не коментираше. 
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ГО ТРАСИРА  АТ ПАТОТ ЗА АТ ПАТОТ ЗА 
 ИС ТОРИС  КИ ПОРА З"КИ ПОРАЗ"


