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Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА 

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ШИРАК ЈА ПОТСЕТ 
ШТО ЗНАЧИ ФРА 

Р Е П У Б Л И К А  М А К Е Д О Н И ЈА  Д О Б И  С ТАТ УС ,  П Р Е ГО В О Р И Т Е  
Ќ Е  П О Ч Е К А АТ !

Ова е денот за кој вре-
деше сè. Денес до-
бивме виза за на ши-

от европски пат. Ко неч но Ре-
публика Македонија ја на-
пушта балканската калдрма 
и се приклучува на автопатот, 
кој води за Ев ропа. Европ-
ската унија по кажа дека ве-
рува во маке донската при-
казна, и таа станува наш за-
еднички ус пех. Еден ден на 
нашите пра внуци, некој ќе 
им раскажува дека не беше 
лесно. Навистина не беше ле-
сно. Ама покажавме му дрост 
и го избравме вистинскиот 
пат. Не беше лесно, ама ние 
го сторивме тоа. Вложивме 
многу во реформите, кои ги 
направивме, и со тоа сме по-
блиску до целта. 

Потполно сум свесен дека 
кандидатскиот статус не е 
вол шебно стапче, со кое вед-
наш ќе се решат сите пра-
шања, кои ги засегаат гра ѓа-
ните, особено оние кои се 
однесуваат на економијата и 
на квалитетот на животот. 
Но, пред нас е период на про-
сперитет. Создадовме ис то-

Премиерот, и покрај неговото 
кул турно заблагодарување до соп -
ствениот народ, сепак заслугата за 
добивањето статус кандидат за 
нашата земја на патот кон ЕУ, си ја 
припиша исклучително себеси и 
на својата Влада. Бучковски забо-
рави да каже дека преку ноќ не се 
добива статус кандидат, и дека тоа 
не е резултат само на еден по ли-
тичар, или Влада, туку дека тоа е 
ма котрпен процес во кој учес тву-
вале сите влади досега, односно 
сите премиери, министри за над-
ворешни работи, евроинтеграции 
и претседатели на државава.

обраќање до граѓаните на Ре-
публика Македонија, по по-
вод добивањето статус кан-
дидат на Република Маке до-
нија за Европската унија, пре-
миерот Владо Бучковски.

Емоциите со кои тој на ста-
пи пред граѓаните на пло ш-
тадот "Македонија", на про-
славата која беше органи зи-
рана по овој повод, ја покажа 
целата желба не само на Вла-
дата, туку и на севкупниот ма-
кедонски народ, да стане 
еден ден дел од европското 
семејство. Се чини дека доби-

риска шанса, македонското 
сонце да го направиме уште 
една ѕвезда на европското 
небо. 

Оваа Влада покажа дека 
резултатите се постигнуваат 
со оптимизам и подготвеност 
да се соочиме со пре диз ви-
ците. Пред само една година 
кога се формираше оваа Вла-
да, јас го истерав скепти циз-
мот од Кабинетот. Го истерав, 
затоа што успеваат само тие 
што веруваат во успехот. Ова 
е нашиот патоказ кон Европ-
ската унија", рече во своето 

вањето статус кандидат, зем-
ја-членка за ЕУ, беше онаа 
појдовна причина Македо-
нецот прв пат по неколку го-
дини да излезе и да прослави 
нешто, па макар тоа било и 
оваа причина, која во основа, 
во овој момент, не значи 
ништо за неговиот домашен 
буџет или, пак, за неговиот 
џеб. Но, важно е да се про-
славува, бидејќи сите ние 
одам на заборавивме како 
изгледа тоа. Плодовите кои 
треба да ги добиеме од оваа 
европска одлука, ќе пристиг-
нат многу подоцна, за не кол-
ку години, а дотогаш ќе се 
"давиме" во секојдневието, 
во беспарицата и немож нос-
та да излеземе од овој ма-
ѓепсан круг!

Сепак, важноста да го на-
правиме првиот чекор кон 
Европската унија е голем. 
Токму тоа и се случи во са бо-
тата, по долги и мачни пре-
говори на исцрпувачката де-
бата на европските лидери, 
која, пред сè, се однесуваше 
на донесувањето на новиот 
Буџет на Унијата, а на мар-

КОГА МАКЕДОНИЈА ЌЕ СТАНЕ 
СТАНАР НА ОВОЈ ДОМ? 

"
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И МАКЕДОНИЈА 
 НЦУСКОТО НЕ!

гините на Самитот се донесе 
и одлуката за Македонија. 
Нашиот народ знае да го 
вред нува тоа, затоа и излезе 
да прослави, бидејќи знаеше 
дека ова е резултат на нив-
ниот напор да ги издржи си-
те овие тешки и мачни го ди-
ни. Но, очигледно дека пре-
миерот, и покрај неговото 
културно заблагодарување 
до сопствениот народ, сепак 
заслугата за добивањето ста-
тус кандидат за нашата земја 
на патот кон ЕУ, си ја препиша 
исклучително себеси и на 
својата Влада. Бучковски за-
борави да каже дека преку 
ноќ не се добива статус кан-

надеваме дека еден ден и 
навистина ќе станеме член 
на посакуваното елитно др уш-
тво!? Патот до таму е те жок, 
исто онолку колку што за 
нас, просечните граѓани, ќе 
бидат тешки годините кои 
доаѓаат, додека конечно не 
почнеме преговори за влез 
во Унијата. Но, не помалку 
тешки беа и годините зад 
нас, како и оној ден кога на 
ев ропскиот Самит се одлу чу-
ваше дали на оваа малечка 
земја да й се даде виза за ид-
нина! 

Во таа непроспиена ноќ, 
македонските владејачки по-
литички елити всушност мо-

жеа да видат што значи една 
земја да има сериозен "грб" 
зад себе, но истовремено 
можеа да ја видат и силата на 
една од значајните земји во 
Унијата - Република Франција 
и нејзиното одлучно НЕ. Ко-
нечно можеа да сфатат колку 
"тежи" зборот на еден Ширак, 
од кој речиси и зависеше до-
бивањето на нашиот ста тус 
кан дидат.

Противењето на прет се-
дателот на Франција, Жак 
Ширак, на нашава земја да й 
се даде статус кандидат, е 
само резултат на погрешните 
дипломатски чекори кои Ре-
публика Македонија ги пра-

ЛЕ РОА НАЈМНОГУ ЛОБИРАЛ ЗА НАС!

Решеноста на претседателот на Република Фр анција, 
Жак Ширак, да не дозволи влез на нови земји во Уни-
јата, беше сериозен удар за Вла-
дата на Република Ма ке до нија, 

која ре чиси до по сле-
ден момент не знае ше 
дали Ширак ќе по пушти 
во битката со Блер. От-
како сфати де ка нај го-
лемиот "про блем" всуш-
ност е Ши рак, се впушти 
во дв ае сет и че тири ча-

совна дипло матска офанзива, за да го омекне ставот на 
фр анцускиот претседател. 

Според наши инфор мации, најголемата ра бота во 
менувањето на ставот на Ширак за бал канските земји, 
однос но поточно кон Македонија, ја завршил нам до-
бро по знатиот Ален Ле Роа, кој употребувајќи ја соп-
ствената моќ, пред сè, како Французин, се обидел на 
прет се да телот на Република Франција, Ширак, нашава 
земја да му ја претстави во најдобро светло.

дидат, и дека тоа не е ре зул-
тат само на еден политичар, 
или Влада, туку дека тоа е ма-
котрпен процес во кој учес-
твувале сите Влади досега, 
односно сите премиери, ми-
нистри за надворешни ра-
боти, евроинтеграции и прет-
седатели на државава. Како 
што всушност и ќе биде ра-
бота на сите идни прет се да-
тели на Република Маке до-
нија и на влади, кои ќе ја 
имаат можноста и офици јал-
но за десеттина години да ја 
внесат Македонија во Европ-
ската унија. Но, пред сè, ќе 
биде заслуга на граѓаните на 
државава, кои и досега из-
држуваа да живеат исклу чи-
телно во надеж!

ФРАНЦУСКО-
СРПСКИТЕ ОДНОСИ НИ 

ПРЕДИЗВИКАА 24- 
ЧАСОВЕН ШОК!? 

Добивањето статус кан-
дидат за член на Европската 
унија е голем чекор за Ре-
публика Македонија, бидејќи 
на овој начин практично се 
зацрта иднината на нашата 
земја. Конечно можеме да се 

АЛЕН ЛЕ РОА НАЈГОЛЕМИОТ АЛЕН ЛЕ РОА НАЈГОЛЕМИОТ 
ЛОБИСТ ЗА МАКЕДОНИЈА ЛОБИСТ ЗА МАКЕДОНИЈА 

ШИРАК ПОКАЖА КОЈ Е "ГАЗДА" 
ВО УНИЈАТА! 

веше низа години наназад со 
оваа земја, а кои на Самитот 
й се вратија како бумеранг. 
Нашето преголемо потпи ра-
ње на американската ди пло-
матија, за решавање на про-
блемите за влез во Европ-
ската унија, се покажа како 
многу скапо или подобро 
кажано, Франција преку нас 
им кажа и на другите бал кан-
ски земји, кои чекаат пред 
портите на ЕУ, дека таа е една 
од клучните земји кои одлу-
чуваат дали некој ќе биде 
дел од елитата или, пак, не. 
Во случајот со Македонија 
дотолку повеќе што нашиот 
политички врв, сосема св ес-
но или несвесно, заборави на 
цврстите врски меѓу Фр ан-
ција и Србија.

Сосема исто, како кога 
пре миерот Владо Бучковски 
се врати од САД, со идејата 
дека ќе ја поддржи условната 
независност на Косово, при 
тоа воопшто неспомнувајќи 
дека овој протекторат, до де-
ка не се реши неговиот ста-
тус, сè уште е дел од Србија. 
Овој гаф на македонскиот 
премиер, кој кај нашиот се-
верен сосед беше оценет 
безмалку како непристоен, 

многу набргу беше возвратен 
со контраудар. 

Имено, користејќи ги од-
личните врски со Франција, 
а преку претседателот Ши-
рак, Србија на Македонија й  
возврати жестоко, држејќи ја 
на стен-бај позиција неколку 
дена.

Фатен во мрежата на сво-
јата кусогледост, државниот 
врв во последен момент се 
растрча да најде начин да го 
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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

одоброволи Ширак, односно 
да го убеди дека на Маке-
донија и е повеќе од по тре-
бен статусот кандидат. Но, со 
оглед на фактот дека Репуб-
лика Македонија речиси и 
нема никакво лоби во Ев-
ропската унија, одлучи да се 
потпре на старата добра при-
јателка, која неодамна стана 
член на Европската унија - 
Република Словенија. Но, неј-
зиното лобирање се покажа 
како недоволно, и токму за-
тоа претседателот на држа-
вава, Бранко Црвенковски, 
беше приморан да му на пи-
ше писмо на Ширак, со кое 
отворено го замоли да за-
стане на наша страна. Овој 
добар гест на шефот на др жа-
вата, сепак дојде толку доц-
на, што единствено што Маке-
донија можеше да добие е 
статус кандидат за Европ ска-
та унија, а при тоа воопшто 
да не биде дефиниран да ту-
мот кога би можеле да от поч-
неме преговори со Унијата, 
односно да станеме нејзин 
полноправен член!?

ВЛАДАТА СО РАБОТА 
ЌЕ ТРЕБА ДА ГО 

ОДРЕДИ ДАТУМОТ! 

Во бескрајно вжештена ат-
мосфера, особено на рела-
ција Велика Британија-Фран-
ција, Европската унија по-
вторно беше на крстопат. 
Овој пат за Буџетот на Уни-
јата за 2007-2013 година, за 
кој постоеја сериозни разли-
ки меѓу Жак Ширак и Тони 
Блер. А, Македонија некаде 
на маргините на Самитот, го 
чекаше својот одговор. Ќе до-
бие статус или, пак, не!? Се-
пак, по исцрпувачката дебата 
во која посредник меѓу Бри-
танија и Франција беше гер-
манскиот канцелар Ан ге ла 
Меркел, Унијата го усвои но-
виот Буџет. Со тоа се одо бро-
воли и желбата на дел од чле-
новите на Унијата да ја под-
отворат вратата за Бал канот, 
а најнапред делумно и за Ма-
кедонија. 

Но, што добива Маке до ни-
ја со тоа, ако се има предвид 
дека добивме кандидатура, 
но без одреден датум? 

Значи ли тоа дека ва ку-
умот, од добивањето на ста-
тусот до отпочнувањето на 

преговорите, може да трае и 
подолго, од најдобрата вари-
јанта една година?

Досегашните искуства на 
земјите, кои добија статус 

Според експертите, дефи-
нитивно времетраењето на 
овој меѓупериод не зависи 
од Унијата, туку исклучително 
само од нас. Пред сè, поради 

Тоа се целосна реформа на 
судскиот систем, на јавната 
администрација, и конечно 
одржување фер и демо крат-
ски избори. 

Вистинската работа на 
Вла дата й претстои токму во 
овој меѓупериод кога и тре-
ба да се направат најго ле-
мите резови во реформите, 
осо бено ако се знае дека ре-
фор мата на судството е на-
шата најболна точка. Токму 
затоа  во наредниот период 
од Вла дата се очекува се-
риозно да почне да работи, 
со што са мата ќе го одреди 
датумот на отпочнување на 
преговорите за влез во Ев-
ропската унија. Во меѓу вре-
ме, за граѓаните ситуацијата 
ќе остане пот полно иста. Пред 
сè, поради фактот што со до-
бивањето на статусот кан ди-
дат член за ЕУ, Маке донија 
нема, како што велат екс-
пертите, да до бие ништо од 
Унијата. Од нос но фон до ви-
те, она што нам најмногу ни 
е потребно, и натаму ќе ос-
танат затворени, а един стве-
ната добивка која про сеч-
ниот Македонец мо же да ја 
очекува се стран ските ин-
вестиции, кои како еко ном-
ски бум ги најавува пре мие-
рот на Република Ма ке до ни-
ја, Владо Бучковски.     

САЛЦБУРГ КЛУЧЕН ЗА МАКЕДОНИЈА!

 Почетокот на преговорите за членство на Република 
Македонија во Европската унија зависи од суштинската 
расправа за проширувањето, што ќе се води на со ста-
нокот на шефови на дипломатии на ЕУ, и државите од 
Западен Балкан во март наредната година во Салцбург, 
изјави шефот на австриското претставништво во Уни-
јата, Грегор Вошњак, презентирајќи ја улогата на Ав-
стрија, како иден претседавач со Унијата. 

Како што изјави тој, пресудно за Македонија да ги от-
почне преговорите со Унијата ќе биде тоа во која мерка 
нашата држава во иднина ќе ги исполни политичките и 
демократските стандарди од Копенхаген. Сепак, спо-
ред Вошњак, Австрија во својата платформа за упра ву-
вање со европските задачи, големо внимание освен за 
Западен Балкан ќе посвети и на израелско-пале стин-
ско то прашање.     

кан  дидат за ЕУ, па сè до ко-
нечното отпочнување на пре-
говори, се различни. Нај-
добро од сите нив помина 
Република Хрватска, чиј ме-
ѓупериод траеше само шест 
месеци, а најлошо Турција, 
ко ја чекаше цели шест го-
дини!

Што Македонија може да 
очекува?

фактот дека овој пат Унијата 
нема да ја поттикнува нашата 
Влада да работи, и да сп ро-
ведува реформи, туку ќе оче-
кува самата таа да си ја за вр-
ши домашната задача, а со 
тоа и да си го одреди датумот 
за отпочнување на прего-
ворите. Задачите се јасни и 
целосно запишани во "ави-
то", кое неодамна го добивме. 

ВЛАДАТА ВО ЗАНЕС ОД ОДЛУКАТА НА УНИЈАТА


