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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

"ЦРВЕНКОВСКИ "ЦРВЕНКОВСКИ 
ГРАДИ ПОЛИТИЧКА ГРАДИ ПОЛИТИЧКА 

КАРАБИНА" ЗА КАРАБИНА" ЗА 
СМЕНА НА ВЛАСТАСМЕНА НА ВЛАСТА

"За жал, денес во 
Македонија не постои јавна 
општествена дебата, дури и 
за најважните прашања за 
нашата земја и иднина. 
Наместо соочени со вакви 
сериозни предизвици да се 
поттикне, да се мотивира 
севкупниот интелектуален 
мислечки потенцијал во 
државата, да се ангажира, да 
се охрабрат соочувања на 
концепти и аргументи, а сè 
со цел да се дојде до 
вистинската стратегија како 
да се решаваат проблемите, 
ние се соочуваме со страв, 
притисоци, закани, и се 
промовира едно ново 
едноумие", истакна Бранко 
Црвенковски на трибината 
на тема: "Македонија-
предизвици и перспективи".

"Спорот со Грција околу 
името на нашата земја, 
заради ригидниот и 
непринципиелен став на 
Атина, претставува пречка 
во остварувањето на нашите 
евроатлантски аспирации. 
Токму заради нас, заради 
нашите интереси, заради 
иднината на нашите деца, 
треба да се обидеме да го 
решиме, а не да го 

одложуваме или да го 
замрзнуваме спорот", 
оценува Црвенковски.

Претседателот на Република Ма-
кедонија во заминување, Бранко 
Црвенковски, неодамна одржа 

трибина во Скопје на тема "Македонија -
предизвици и перспективи".

На трибината учествуваа неколку ин-
телектуалци, кои речиси без збор се 
истомисленици на неговата политичка 
шема, односно теза дека во Република 
Македонија владее едноумие, чија вис-
тина се врзува само со еден историски 
временски период, а тоа е античка Ма-
кедонија. 

Но, од друга страна, Црвенковски 
заборава дека со начинот на кој се 
решил да се бори против власта и да ја 
симне ВМРО-ДПМНЕ од тронот за една 
година, претставува опасна патека, од-

носно теза, која може да нè воведе во 
нов политички ќорсокак и така да се 
идентификува со сегашната владејачка 
конјуктура. Од тој аспект се интересни 
начинот и методите на кои Црвенковски 
ги изразува своите политички ставови, 
кои се дијаметрално спротивни од се-
гашната владејачка партија, која се нао-
ѓа на удар на јавноста, но и на опо зи-
цијата, која очекува да ја урне власта со 
враќањето на Бранко. Но, прашање е 
како, кога и со кого тоа ќе го стори. 

Одговорите на овие прашања сè уште 
се подготвуваат, бидејќи сојузниците 
мораат да се чуваат во строга тајност, 
зашто ако бидат откриени, тогаш пла-
нот за симнување на власта на ВМРО-
ДПМНЕ ќе биде разоткриен или, во нај-
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мала рака, одложен за уште до пол ни-
телни 365 дена. Затоа сега само ги гле-
даме контурите, односно Црвенковски 
гради политичка карабина за смена на 
власта.

КРУЦИЈАЛНИ 
ПРАШАЊА

"Сакам да расчистиме некои дилеми 
и да дојдеме до одговорот на одредени 
прашања, кои заради својата важност 
со право ја преокупираат целата ма-
кедонска јавност. Тоа се прашања од 
типот: Каде оди Македонија? Знаеме ли 
кои се нашите вистински национални и 
државни интереси? Се наоѓаме ли на 

рес, или можеби во меѓувреме, без да 
ни биде соопштено, и без да биде ве-
рифицирано од народот, тие приори-
 тети се променети? Дали спорот со 
Грција околу името на нашата земја е 
нерешлив, како што тврдат некои, или 
постојат одредени можности за него во-
то надминување? Каква ни е реалната 
економска состојба во државата?

Каква ни е состојбата со двата нај-
големи проблема со кои се соочуваме, 
а тоа се сиромаштијата и невра боте-
носта? Дали таа се подобрува или во ме-
ѓувреме се влошува? Кои во моментов 
се или кои ќе бидат последиците од 
светската економска и финансиска кри-
за врз Македонија? Правиме ли сè што 
можеме за да ги ублажиме тие после-

кедонија има демократска или авто-
крат ска власт?", истакна Црвенковски 
на трибината во Скопје, повторувајќи 
ги неговите веќе познати ставови за 
пре давниците и за патриотите на маке-
донскиот национален идентитет.

Според шефот на државата, ова се 
прашања од круцијално значење за  се-
гашноста и за нашата иднина. 

"Евроатлантските интеграции се един-
ствената сериозна алтернатива за ид ни-
ната на Република Македонија. Секој 
поинаков концепт крие концепт за пре-
живување и борба за гола власт, гола 
власт без основа. Но, не и концепт за 
развој на државата. Интегрирањето во 
НАТО е гарант за стабилноста и за без-
бедноста на РМ. Интегрирањето во Ев-
ропската унија е предуслов и гарант 
за економскиот просперитет и напре-
док на нашата земја", потсетува Цр-
вен  ков ски. 

"Една од најголемите грешки, или да 
ја наречам еден од најголемите гревови 
на актуелната власт, се релати визи ра-
њето и намалувањето на важноста на 
значењето на евроатлантските инте гра-
ции за иднината на Македонија. Одне-
сувањето според принципот ние сака-
ме, но и не мораме во ЕУ и во НАТО, е 
нешто што ќе предизвика огромни ште-
ти за овој народ и оваа држава", пов-
торува сè уште "некрунисаниот лидер 
на СДСМ".

"Спорот со Грција околу името на 
нашата земја, заради ригидниот и не-
принципиелен став на Атина, претс та-
вува пречка во остварувањето на на-
шите евроатлантски аспирации. Токму 
заради нас, заради нашите интереси, 
заради иднината на нашите деца, треба 
да се обидеме да го решиме, а не да го 
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НА ТРИБИНАТА УЧЕСТВУВАА ИСТОМИСЛЕНИЦИТЕ НА ЦРВЕНКОВСКИ: НА ТРИБИНАТА УЧЕСТВУВАА ИСТОМИСЛЕНИЦИТЕ НА ЦРВЕНКОВСКИ: 
ПРОФ. Д-Р АБДУЛМЕНАФ БЕЏЕТИ ОД УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА, ПРОФ. Д-Р АБДУЛМЕНАФ БЕЏЕТИ ОД УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА, 
М-Р ЛЕОНИД НАКОВ ОД ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ, ЃУНЕР ИСМАИЛ, М-Р ЛЕОНИД НАКОВ ОД ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ, ЃУНЕР ИСМАИЛ, 
ПОЛИТИЧКИ АНАЛИТИЧАР И БРАНКО ГЕРОСКИ, НОВИНАРПОЛИТИЧКИ АНАЛИТИЧАР И БРАНКО ГЕРОСКИ, НОВИНАР

Шефот на државата, Бранко 
Црвенковски, е загрижен по ра-
ди молкот кој владее кај ин те-
лектуалната елита.

"Имаме ли ние интелектуална 
и академска елита, која треба 
да проговори за тоа во која на-
сока се движи државата".

За Црвенковски е јасно дека 
станува збор за индифе рент ност, 
или можеби поради јавно ис-
кажаниот став чувствуваат страв 
да не го навлечат гневот на ак-
туелната власт. 

вистинскиот пат, кој ќе нè одведе до 
нивните остварувања? Дали инте гри-
рањето на нашата земја во НАТО и во 
ЕУ и понатаму претставува стратешка 
определба од највисок државен инте-

дици? Дали ова е период во кој бе ле-
жиме развој или сосема спротивно, уна-
задување на демократијата во Маке-
донија, односно уназадување на чове-
ковите права и слободи? Дали денес Ма-
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одложуваме или да го замрзнуваме спо-
рот", оценува Црвенковски.

За него решавањето на спорот со Гр-
ција оди преку разумен компромис, од-
носно решение со кое ќе се гаран тира 
дека именувањето на нашиот на род и 
нашиот јазик е македонски. 

"Со еден меѓународен сертификат, 
кој тоа ќе го обезбеди, ние не само што 
ќе го зачуваме и одбраниме, дури и ќе 
го зајакнеме нашиот национален иден-
титет. Кога веќе го спомнувам нацио-
налниот идентитет сакам да преду пре-
дам на еден многу негативен процес, 
кој во овој период се спроведува во РМ. 
Имено, актуелната власт, користејќи се 
со етнопопулизам, со медиумски мани-
пулации и со злоупотреба на патри от-
ските чувства на нашите граѓани, спро-
ведува систематска кампања, систе мат-
ска операција не за зачувување, не за 
афирмирање, туку за редифинирање на 
нашиот национален код и идентитет. Се 

странски инвестиции, кампањи, медиум-
ски промоции, нив ги нема. Владата ги 
игнорираше опасностите од светската 
економска криза, во еден момент дури 
на неа не гледаше како на опасност, 
туку како на шанса за нашата економија. 
Под притисок на јавноста излезе со па-
кет мерки, кои не претставуваат ништо 
друго, туку уште еден груб обид за ма-
нипулација со македонската јавност. 
Наместо во едно вакво кризно време 
да штеди, таа го донесе најголемиот и 
'најтрошаџискиот буџет' на Македонија. 
Целосно ја игнорира реалноста со која 
се соочуваат нашите граѓани, следува 

на земјата", се повторува Црвен ковски. 
Опозицијата се третира не како не-

опходен фактор во демократијата, туку 
како зло кое треба да се искорени. 

"За жал, денес во Македонија не 
постои јавна општествена дебата, дури 
и за најважните прашања за нашата 
земја и иднина. Наместо соочени со 
вакви сериозни предизвици да се пот-
тикне, да се мотивира севкупниот ин-
телектуален мислечки потенцијал во 
државата, да се ангажира, да се ох раб-
рат соочувања на концепти и на аргу-
менти, а сè со цел да се дојде до вис-
тинската стратегија како да се решаваат 
проблемите, ние се соочуваме со страв, 
притисоци, закани, и се промовира едно 
ново едноумие.

Јас знам дека на многу луѓе не им е 
лесно, јас знам дека многумина сооче-
ни со тоа што сè можат да изгубат се 
решаваат да истрпат и да наведнат гла-
ва. Ама до кога почитувани граѓани? 
Како што гледаме, ова лудило не за пи ра, 
туку напротив зема сè поголем замав. 

Ова лудило наведува на ситуации во 
кои што и да направите преземате ри-
зик. Но, најголем ризик е ништо да не 
направите, ова е, како што некои рекле, 
момент кога секој човек мора да ја до-
несе својата одлука и со неа да живее 
до крајот на својот живот. Јас мојата 
одлука одамна ја донесов. Јас точно 
знам која е мојата задача и точно знам 
што ќе правам во наредниот период. 
Верувајте ми точно знам и како ќе за-
врши целата оваа работа".

Бранко Црвенковски ги зацртал свои-
те идни чекори, но како тргнал да ги 
чисти полтроните, не знаеме како ќе 
заврши неговата работа, бидејќи прво 
мора да ја среди својата партија, а 
потоа да ги построи должниците (биз-
нисмени), кои во овој момент мудро 
молчат и јавно не го поддржуваат не-
говиот атак врз власта. Тоа значи дека 
Црвенковски го презел ризикот за сме-
на на премиерот Никола Груевски.

"Во вакво историско време, 
кога државата минува низ го-
леми премрежија умните гла-
ви во храмот на мудроста да 
молчат", вели шефот на држа-
вата, кој директно ги нападна 
ректорите од трите уни вер зи-
тети во земјата, кои застанаа 
зад кандидатурата на еден од 
учесниците во претседател-
ските избори, бидејќи тоа ја 
става под прашање автоно ми-
јата на највисоките образовни 
институции.

прескокнуваат и се минимизираат цели 
историски епохи на кои се фундира 
нашето национално битие, нешто со 
што можеме со право да се гордееме 
пред цел свет. И сè тоа се врзува за еден 
дел од историјата, само за античка Ма-
кедонија", полемизира со власта Цр вен-
ковски, кој не ги открива адутите - "дали 
се бори за тезата дека маке дон скиот 
национален код се идентификува со 
славјанското доаѓање на Балканот".

ОБИД ЗА 
МАНИПУЛАЦИЈА

"Во овој момент, економско-соци јал-
ната состојба во Македонија е влошена 
- вели Црвенковски, кој ги верифицира 
економските проблеми на земјава -  се 
зголемува бројот на невработени, расте 
стапката на сиромаштија, се намалува 
стандардот на граѓаните. А, минатата го-
дина имавме рекорден трговски де фи-
цит и највисока инфлација во по след-
ниве години. И, покрај сите најави за 

"Бизнис климата е таква што 
е добро полтронски да под др-
жуваш една политика отколку 
да й се спротивставиш, затоа сто-
панствениците не реагираат на 
тоа што Владата е најголемиот 
бизнисмен во државата". 

пад на производството, пад на извозот, 
затворање на фабрики, отпуштање на 
работници од работните места".

Според него, наместо Владата да ги 
решава проблемите со кои се соочуваат 
нашите граѓани, таа се решила за пер-
манентна агресивна медиумска кам па-
ња, која создава лажна слика и прет-
става, односно создава виртуелна реал-
ност.

"Таа се обидува да им ги пере мозо-
ците на нашите граѓани, и да ги ко рум-
пира сопствениците на медиумите. Таа 
промовира само една, а тоа е нивната 
вистина, нивната политика, која ја сме-
таат за правилна и патриотска. 

Сите оние кои имаат поинакви ста во-
ви од оној на власта се дискре ди тираат, 
се изложуваат на јавен линч, се про-
гласуваат за предавници, за стран ски 
платеници, а во најмала рака за 'коч-
ничари' на ре формите и на напре докот 

ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА НАТО ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА НАТО 
ЈААП ДЕ ХОП ШЕФЕР ПОСТОЈАНО ЈААП ДЕ ХОП ШЕФЕР ПОСТОЈАНО 
УПАТУВАШЕ ИСТО БАРАЊЕ ДО ЦРВЕНКОВСКИ, УПАТУВАШЕ ИСТО БАРАЊЕ ДО ЦРВЕНКОВСКИ, 
ВЛЕЗОТ ВО АЛИЈАНСАТА Е УСЛОВЕН ОД ГРЦИЈА ВЛЕЗОТ ВО АЛИЈАНСАТА Е УСЛОВЕН ОД ГРЦИЈА 


