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оо би чаено 
во моите 
т е к с  т о в и 
пишувам за 
она што на-
вистина е 

не опходно да го направи Ма-
кедонија, за да ги исполни 
стан дардите за прис тапу ва-
ње кон Европската унија. За 
жал, гледано со години на на-
зад многу малку или во не-
кои области дури воопшто 
не е направено. Ова го ве-
лам без да обвинувам некоја 
вла да посебно, зашто сите 
до се гашни ја носат вината, 
секоја на свој начин. Нам ни 
треба севкупна стабили за-
ција на зем јата, зајакнување 
на ре формските процеси, ис-
крена (а не само декла ра тив-
на) бор  ба против корупцијата 
и кри миналот, владеење на 
пра во то, ефикасно функцио-
ни ра ње на судството, зајак-
нување на економијата итн. 
Но, она што исто така, е мно-
гу важно да се направи е и 
поголемата грижа за мла ди-
те луѓе и пот ребата од нивно 
врабо тува ње со цел да се 
запре нив ниот одлив од зем-
јава. Затоа во овој текст ќе пи -
шувам за едно исклу чи тел но 
значајно прашање за идни-
ната на на шата земја, што се-
пак е по вр зано и со нашата 
интенција за зачле нување во 
ЕУ. Се ра боти за појавата на-
речена "БРАИН-ДРАИН" или 
"ОДЛИВ НА УМО ВИ".  

Македонија изобилува со 
врвен стручен кадар, кој свое-
то знаење, главно, го здобил 
на домашните образовни ин-
ституции, иако има и такви 
кои со успех завршиле и над-
вор, па се вратиле во Ма ке-
донија. Но, што од сè тоа? Ќе 
завршат тие млади луѓе фа-
култет со високи оцени, ќе 
магистрираат или ќе докто-
рираат и потоа следува воо-

би чаената практика - работа 
нема или тешко се наоѓа, па 
останува туѓината како един-
ствено решение. Оттука, во 
периодот од прогласу ва ње-
то на независноста, па сè до 
денес, се претпоставува де-
ка околу 200.000 луѓе ја на-
пуш тиле Македонија, што 
прет ставува 10 проценти од 
вкуп ното население. Најголем 
дел од таа бројка се млади и, 
пред сè, едуцирани луѓе што 
е по губно за една мала земја 
ка ко нашава. Да ги спомнеме 
и оние стотици илјади Маке-
донци кои многу одамна ја 
имаат напуштено Македо ни-
ја и денес се успешни биз-
нисмени, научници, профе-
со  ри ширум светот. Значи, 
на Македонија не й недос та-
сува кадар, туку й недос та су-
ваат вистински лидери, кои 
ќе зна ат да го искористат це-
ли от човечки потенцијал на 
зем јата (па и од дијаспората), 
за да ја поведат напред. Ама 
оние од власта (мислам на 
сите кои досега се изна ре-
дија во владините фотелји), 
како да се радуваат на тоа 
што младите образовани лу-
ѓе заминуваат во неповрат, 
зашто им се намалува кон ку-
ренцијата. Ниту еднаш од не-
кој кој е на висока позиција 
во државните институции, не 
слушнавме јасно и гласно да 
го покрене прашањето за 
тоа каде ни оди младината, 
односно каде ни се одлеваат 
младите стручни кадри!? И 
повеќе од тоа, ниедна до се-
гашна власт не излегла со 
стра тегија за решавање на 
ова прашање. Напротив, на-
место искористување на ка-
пацитетот на овие млади лу-
ѓе и нивно вработување, нај-
често тие се запоставени, а 
во најлош случај дури се и 
избркани од работа. Един-
ствена можност за да дојдат 

до некое работно место, осо-
бено во државните инсти ту-
ции или во јавните претпри-
јатија е да земат членска 
книш   ка од некоја од вла де-
јачките партии, но и тогаш е 
прашање дали ќе успеат да 
се вработат. А најчеста фор-
ма на вработување (доколку 
ја има) е онаа со "Договор на 
дело". Наместо државата да 
биде пример за тоа како тре-
ба прописно да се вра боту-
ваат луѓето, таа е првата која 
го крши законот и вработува 
преку некаква си квази фор-
ма на вработување, односно 
преку некакви си времени 
договори на дело. Младите 
со ништо не се мотивирани 
да се надеваат на подобро 
утре во сопствената држава. 
Целиот систем е базиран на 
непотизам, протекционизам 
и партиски врски. Дури им 
се чудам на некои поли тича-
ри или ако сакате партиски 
играчи, како не им е мака 
младите да седат без работа, 
а тие да држат по неколку 
функции истовремено. Ем фа-
тиле места во Парламентот, 
во општинските совети или 
во владините тела, ем во не-
кои управни одбори, ем во 
некои совети или комисии 
од ваков или онаков карак-
тер... буквално секаде ги има. 
Слатки им се парите ама, 
пак, горка е вистината дека 
некој и поучен и почесен од 
нив ќе мисли како да го ис-
тера месецот без денар во 
џе бот. Ете, тоа е маке дон ска-
та вистина, за жал - сурова.    

Секојдневно разговарам 
со многу млади и образовани 
луѓе, кои се револтирани од 
односот на државните ор га-
ни кон нив, но кои својата ид-
нина сепак ја гледаат во Ма-
ке   донија. Тие луѓе се под гот-
вени во целост да й се дадат 
на својата земја, затоа што, 

како што велат: Само неа ја 
имаме! А ги има илјадници: 
економисти, правници, лека-
ри, технолози, електро ин же-
нери, информатичари, музи-
чари, филолози и филозофи, 
дипломирани, магистри и 
доктори... Многумина и не 
успеав да ги спомнам, што 
не значи дека сум ги за бо-
равил, зашто во спротивно 
ќе ми недостасуваше прос-
тор, а списокот не е мал. И 
убеден сум дека токму тие 
се силата што може да нè 
придвижи напред, кон по-
проспери тет на иднина. Во 
Европа сигур но нема да нè 
внесат избле дени политички 
фигури, не чии полтрони и 
квази ре фор мисти. Подобра 
иднина не се стекнува само 
со ротационо менување на 
власта на секои четири го-
дини. Иднината и судбината 
на оваа земја ќе се сменат во 
позитивна насока само ако 
во свои раце ги земат мла-
дите и образовани луѓе, 
оние во кои лежи ог ро мен 
потенцијал, знаењето, идеи-
те, но и искрената љу бов 
кон оваа напатена земја. Не 
ни е виновна Македонија, 
што секојдневно ја напуш та-
ат стотици млади луѓе. Таа и 
премногу ни дала на сите 
кои живееме на нејзини пле-
ќи. Виновни се оние на кои 
не им е грижа каде одат тие 
млади луѓе, затоа што се за-
слепени од сјајот и ком фо-
рот кои им ги нуди власта и 
затоа што се плашат дека не-
кој помлад и подобар од нив 
може да им го заземе мес-
тото. По толку многу "одлив 
на умови", крајно време е 
"да ни дојде умот" и да сто-
риме нешто повеќе за мла-
дите, образовани луѓе, заш-
то без нив иднината на Маке-
донија е едноставно неза мис -
лива.


