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ако во време кога 
ја пишувам ко лум-
нава сè уште сме во 
очекување на по-
сетата на ко меса-

рот за проширување на Ев-
ропската комисија, кој треба 
да ни го презентира одго во-
рот на Прашалникот, сепак 
би сакал да го изнесам мојот 
став, за тоа што нè чека по-
тоа, без оглед на крајниот ис-
ход. Кога сум кај исходот, не 
очекувам дека Комисијата ќе 
се произнесе негативно по 
Прашалникот (ова веќе го на-
пишав и во една колумна 
пред неколку броеви), но она 
што секако ќе биде клучно, 
ќе бидат забелешките кои ќе 
ни бидат упатени. За оче ку-
вање е дека дел од забе леш-
ките ќе се однесуваат на не-
колку клучни сфери од опш-
тественото живеење. 

На прво место, во секој слу -
чај, ќе биде економијата и од 
нас ќе се бара да бидат за бр-
зани и поагресивни ре фор -
мите кои ќе треба да се нап ра -
ват во оваа сфера. Ова под-
разбира дека државата ќе мо-
ра да биде таа која ги соз да-
ва условите за нормално и не-
пречено работење на фир ми-
те и онаа која ја создава кли-
мата за странски инвес ти ции 
или едноставно ре че но, која 
ја создава деловната клима во 
земјата. Тоа значи дека Вла-
дата треба да ги ут врди ос-
новните т.е. клучните насоки 
за тоа каде и како ќе се дви-
жи македонската еко номија, 
секако имајќи ги пред вид пот-
ребите, но и проб ле мите со 
кои се судираат фир мите. 

Се очекува дека во за бе-
лешките посебен акцент ќе се 
стави на реформите во суд-
ството, чија состојба е оце не-
та како катастрофална, како 
и на потребата од доне су ва-
ње системски решенија, со 

кои на судството ќе му се де-
финира независниот статус. 
Ова ќе значи дека во иднина 
ќе мора да се обезбедат ус-
лови судството да биде заш-
титено од секаков вид вли ја-
нија, а особено од поли тич-
ките влијанија, со цел не прис -
трасно, брзо и квалитетно да 
ги донесува крајните пре су-
ди. Ако се потсетиме на сите 
досегашни афери кои ја пот-
ресуваа нашава земја и ако 
видиме дека досега ниту ед-
на не е разрешена, а сè тоа 
најмногу е резултат заради 
при тисоците од политичките 
кругови, тогаш станува јасно 
дека реформите во суд ство-
то ќе бидат едни од нај не оп-
ходните и приоритетни во пе-
риодот кој претстои. 

Следно нешто за што со 
сигурност ќе има забелешки 
од страна на Комисијата се-
како се реформите во јав на-
та администрација, за кои пи-
шував во претходната ко лум-
на. И тука повторно ќе биде 
потенцирана неопходноста 
од итно преземање на ак ци-
ја, која ќе доведе до ситуа ци-
ја во која државната адми-
нис трација ќе го има пред-
знакот европска. Но, за да се 
случи тоа значајни реформ-
ски потфати ќе мора да се 
преземат и тоа во многу кра-
ток рок. Ова не значи дека ре-
формата на админис тра ци јата 
треба да се заврши за не кол-
ку месеци, зашто тоа е про-
цес кој трае дури и во пос-
тојните земји-членки на ЕУ, 
но значи дека неопходно ќе 
биде преземањето на некои 
итни мерки за да се исправат 
одредени неправилности во 
функционирањето на адми-
нис трацијата, кои го кочат 
севкупниот реформски про-
цес во земјата. Сигурно дека 
забелешките нема да ги пок-
ријат само спомнатите облас-

ти, туку ќе има и други до-
полнителни но значајни пре-
пораки, за да можеме да го 
фатиме возот наречен ЕУ, ка-
ко што е, на пример, по изра-
зената и отворената борба 
против корупцијата и кри ми-
налот. Но, како што често па-
ти знам да напишам, од нас 
ќе зависи сè! А во контекст 
на ова, би сакал да напишам 
и да потенцирам уште не кол-
ку важни работи.

Имајќи предвид дека след-
ната година нè очекуваат пар -
ламентарни избори, кои ќе 
бидат едни од најзначајните 
во досегашниот плура лис тич-
ки живот во земјава, сметам 
дека сите политички суб јек-
ти, но и секој граѓанин пое ди-
нечно треба да ја сфатат не-
опходноста од активното 
учество во креирањето пре-
дуслови за приближување 
кон Унијата. Ова подразбира 
дека не само Владата (која и 
да е), туку и сите ние треба 
да го дадеме придонесот кон 
реализирање на реформите, 
но и кон овозможување на 
земјата да оди напред. Со ова 
сакам да потенцирам дека е 
неопходно колективната свест 
да ја подигнеме на повиско 
ниво, односно дека во ре-
шавањето на проблемите не 
треба да поаѓаме од инди ви-
дуалниот или од партискиот 
пристап, туку од колек тив ни-
от, заедничкиот пристап. А тоа, 
пак, подразбира дека почну-
вајќи од 9 ноември, без ог-
лед на тоа која партија е во 
опозиција, а која на власт, си-
те подеднакво треба да ја 
пре земат обврската за пове-
дување на земјата во вис-
тинска насока. Но, не само 
подеднакво, туку и заед нич-
ки треба да се утврдат прио ри-
тетите, без оглед, пов тор но 
ќе кажам, кој ќе ја фор мира 
владата по следните пар ла-

ментарни избори. Ова значи 
дека на патот кој води до 
европската куќа, најмногу 
од сè ќе ни биде потребно 
национално единство. А за 
да дојде до тоа, пред сè, мо-
раме да направиме нацио-
нал но помирување и да за-
боравиме на сите пубер тет-
ски кавги и недоразбирања, 
ако сакаме на Европа и на 
светот да им покажеме дека 
детето прерасна во зрел чо-
век, односно дека во изми-
нативе 14 години неза вис ност 
Македонија ја научи лек ци-
јата. А зрелоста ќе ја пот вр-
диме само доколку навис ти-
на сфатиме дека на следните 
избори партиите или коа ли-
циите ќе треба да се борат со 
реално остварливи прог ра ми 
и конструктивни предлог-ре-
шенија за решавање на кон-
кретните проблеми на гра-
ѓаните (на пример, невра бо-
теноста), а не со пароли од 
типот "вие крадевте", "вие ла-
жевте", "ние знаеме, вие не-
мате поим" итн. Она што ќе 
треба да го направат пар тии-
те е да ги потиснат егата и да 
се издигнат над сопствените 
интереси, односно во пре ден 
план да ги стават заед нич ки-
те интереси, а тоа секако се 
влезот во НАТО и во Европ-
ската унија. Поради тоа, не-
опходно е, без одлагање, си-
те политички субјекти во др-
жавава да седнат на заед нич-
ка маса, да донесат заеднич-
ки заклучоци, да прецизи ра-
ат заеднички насоки на деј-
ствување и да покажат дека 
само заеднички можеме да 
одиме побрзо и посигурно 
кон заедничката цел. Ќе има-
ат ли партиите доволно доб-
лест и смелост да го сторат 
тоа, времето ќе покаже! Са-
мо да не заборават дека ако 
не се стори нешто и тоа вед-
наш, времето ќе нè згази.


