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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА 

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

МАКЕДОНСКИОТ   
ЗЕМЈАТА НА ЧУД 

102-ТА ПРОЦЕНТА НА АМДИ СЕ "СМЕШКА" ЗА ОНИЕ 110 КОИ 
ЕВРОПА ГИ БАРА ОД НАС!

"Република Македонија 
е мало чудо на Бал ка-
нот, и да ја немаше ќе 

требаше да биде измислена, 
заради стабилноста на ре-
гионот", изјави премиерот на 
"балканското чудо", Владо 
Буч ковски, при неговата дво-
дневна работна посета на 
НАТО и на Европската унија, 
во Брисел. 

Овој млад господин, кој во 
моментов ја предводи на-
шава држава, очигледно не 
(сака да) ги гледа секој днев-
ните слики од сиромаштијата 
во која е западната нашава 
земја, и токму затоа ве ро-
јатно одлучил да живее во 
свој виртуелен свет, оби ду-
вајќи се на Европа да й про-
даде приказна дека нашата 
државичка е чудо на Бал ка-
нот. Но, за жал, реалноста е 
сосема поинаква, а тоа многу 
добро го знае Европската 
уни ја, која речиси остана глу-
во стаписана на оваа изјава 
на нашиот премиер. Амби ци-
ите на првиот министер во 
Брисел да се пофали со сè 
што нашево чудо од држава 
направило во изминативе 
четири години, не се реа ли-
зираа. Напротив, добивме 
строги прекори од европ-
ските авторитети, кои велат 
дека Македонија и натаму 
треба да работи ако сака ед-
ен ден да стане дел од Ев-
ропската унија и од НАТО.

Сè уште се сеќаваме на не-
когашниот пратеник во Со-
бранието на Република Ма-
кедонија, кој сега се наоѓа во 
затворот "Идризово", Амди 
Бајрам, и за неговата "весела 
математика", односно за он ие 
негови легендарни 102 от сто, 
кои долго време ги рас ка жу-
вавме како добар виц.  Но, за 
жал, пораката која овој пат 
Европејците од Брисел му ја 
испратија на премиерот Буч-
ковски не е ниту виц, ни ту 

Македонскиот премиер Бучковски му 
се пожали  на генералниот секретар на 
НАТО, Јаап де Хоп Шефер, дека од нас 
се барало чудо. 

Фатен во небрано, македонската "Али -
са во земјата на чудата", един стве но што 
можеше да вети е дека ќе се обиде во 
Македонија да направи нај фер де-
мократски и слободни избори досега, 
при што потенцираше дека за тоа тре-
бало сите ние да се погрижиме, иако и 
врапчињата во државава веќе знаат 
дека избори организира и спро ведува 
власта. 

згодна шега. Всушност, тоа е 
горка реалност, која вели 
110 проценти фер и сло-
бодни избори, доколку са ка-
ме да се зборува за нас, ка ко 
за некакво чудо на Бал канот. 
Стаписан од ваквото барање, 
македонскиот прет седател на 
Владата му се по жали  на ге-
нералниот се кре тар на НАТО, 
Јаап де Хоп Ше фер, дека од 
нас се барало чудо, иако ток-
му тој ја почна приказната со 
чудата. 

Фатен во небрано, ма ке-
донската "Алиса во земјата 
на чудата", единствено што 
можеше да вети е дека ќе се 
обиде во Македонија да на-
прави најфер демократски и 
слободни избори досега, 
при што потенцираше дека 
за тоа требало да се по гри-

МАКЕДОНИЈА ЗЕМЈА НА ЧУДАТАМАКЕДОНИЈА ЗЕМЈА НА ЧУДАТА

жиме сите ние, иако и врап-
чињата во државава веќе 
знаат дека избори орга ни зи-
ра и спроведува власта. Но, 
нашата "Алиса" сака да ја по-
дели одговорноста од евен-
туалните недоследности, ка-
ко и нерегуларности, кои би 
се случиле за време на пр-
етстојните парламентарни 
избори, а според последните 
најави на Бучковски, тие тре-
ба да се одржат пред летото. 
Токму овој термин го избра 
тој, иако додека во Брисел се 
обидуваше да создаде добра 
слика за Македонија, во на-
шава земја, парламентарните 
партии мака мачат да го до-
несат Изборниот законик, од 
кој зависи и одржувањето на 
изборите. 

Но, знае ли македонскиот 
премиер што му се случува 
во Собранието, кога така са-
моуверено најавува термини 
за одржување на изборите? 
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ПРЕМИЕР ЖИВЕЕ ВО 
АТА!

повеќе од неопходна сега во пред-
изборието, или поточно до колку 
сака да добие уште еден ман дат. 
Но, и тоа не е гаранција (барем не 
за него), дека Европа цврсто ќе 
застане зад македонската агенда, 
бидејќи покрај фер избори, таа од 
нас бара и темелни реформи во 
судството и во јавната ад ми ни стра-
ција, но и создавање бизнис клима, 
од едноставна причина по ради тоа 
што "старата дама" има доволно 
проблеми и самата со се бе, на по-
лето на економијата и вра боту ва-
њето, што е сериозна преч ка за 
про ширувањето на Унијата, кон ко-
ја ние тежнееме. 

И покрај желбите на Бучковски 
на Европа да й каже дека сме мрд-
нале од некаква мртва точка, сепак 
пораката што тој неофицијално ја 
доби по средбите со високиот пр ет-
ставник за надворешна и без бед-
носна политика, Хавиер Со ла на, и 
претседателот на Комисијата за над -
ворешни работи на Ев роп скиот 

парламент, Елмар Брок, е де ка Ма-
кедонија, за жал, сè уште е далеку 
од прием во НАТО или во Ев-
ропската унија, пред сè, поради 
фактот што уште не се исполнети 
обврските кои нашава земја ги има 
кон овие две институции, но и за-
тоа што веќе јавно се говори дека 
Унијата има намера да направи 
долга пауза во проширувањето по 
приемот на Романија и на Бугарија 
во нејзиното членство. Единствена 
шанса за подотворање на вратата 
има Република Хрватска, која за 
разлика од Македонија, која седи и 
чека нештата да й паднат од небо, 
деновиве е во дипломатска офан-
зива да го фати последниот воз, и 
да побегне од балканската калдрма. 
Но, Македонија очигледно не ги 
гледа проблемите кои Европската 
унија ги има со (не)донесувањето 
на Европскиот устав, и неможноста 
од изнаоѓање договор за реформи 
во структурата на Унијата, а со тоа 
да предвиди и дека Европа веќе 

Веројатно не. Премногу е за-
фатен со нагласувањето на 
успесите кои сме ги по стиг-
нале со спроведувањето на 
реформите, особено во сфе-
рата на судството, што како 
доказ пред НАТО амба са до-
рите, го изложи случајот за 
завршениот процес против 
Војо Михајловски! Врв на си-
те реформи во судството!

ЕВРОПА ПОДИГНУВА 
ЖЕЛЕЗНА КАПИЈА - 

МАКЕДОНИЈА СЕ  
ДРЖИ ЗА "ПЕРДЕТО"!

Премиерот на Република 
Македонија, Владо Буч ков-
ски, по сите одржани средби 
со европските авторитети, 
доби јасна и недвосмислена 
порака. Мора да направи 
фер и демократски избори, 
доколку сака да ја добие нив-
ната наклонетост, која му е 

ШЕФЕР БАРА: НАПРАВЕТЕ ЧУДО НА ИЗБОРИТЕ!

БРИСЕЛ СО ЈАСНА ПОРАКА ДО МАКЕДОНИЈАБРИСЕЛ СО ЈАСНА ПОРАКА ДО МАКЕДОНИЈА



12  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 613 / 31.3.2006

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

н ема капацитети за апсор би-
рање нови членки, осо бе но 
оние кои имаат низа вна т-
решни нерешени про блеми, 
како што е Македонија. Туку 
спро тивно, и натаму про дол-
жува да има илузии дека пор-
тата на НАТО за нас ќе биде 
от ворена во 2008 година, се 
разбира, доколку спро ве де-
ме фер и демократски из бо-
ри, иако сè уште не сме до-
биле никакви официјални да-
туми. 

Во оваа насока одат и за-
канувачките пораки на не-
фор малната четворка на ев-
ропските дипломати, кои го-
ворат за фактот дека за чле-
нувањето на балканските зем-
ји во Европската унија ќе 
трае многу долго. И токму 
затоа сè повеќе ја туркаат 
идејата за регионално по вр-
зување на балканските земји, 
односно проектот на повр-
зување на земјите од по ра-
нешна СФР Југославија, ми-
нус Словенија, плус Албанија, 
што дефинитивно, барем за 
одредено време, би ја зао-
кружило европската пер-
спектива на таканаречениот 
Западен Балкан. Со овој про-
ект, "Балканската боранија", 
од која засега се извлекува 
само Хрватска, долг период 
ќе се наоѓа зад железните 
вра ти на Унијата, кои во ид-
нина ќе бидат сè повисоки. 

БРИСЕЛ ИМА ЈАСНА 
ЦЕЛ - ДА ГО  ИМА НА 

ОКО КОСОВО!

Сосема е јасно дека Ев-
ропската унија има премногу 
проблеми самата со себе за 
да може да му се посвети на 
таканаречениот Западен Бал-
кан, во наоѓањето решение 
како овој регион да стане 
дел од европското семејство. 
Доколку се суди според по-
следните разговори во Бри-
сел, единствено што може да 
се заклучи е дека во мо-
ментов Европа е загрижена 
од тоа како ќе се реализира 
проектот - независно Косово, 
при тоа без да се случат било 
какви воени или, пак, гра-
ѓански провокации. Токму 
затоа, не случајно, во Брисел 
повикаа дел од балканските 
лидери, меѓу кои и ма ке дон-
скиот премиер Владо Буч-
ковски, за конечно да успеат 

да им ја наметнат тезата дека 
нема да толерираат било 
какви провокации во ре гио-
нот. Во оваа насока се дви-
жеше и средбата на прет-
седателот на македонската 
Влада, Бучковски, со него ви-
от косовски колега Агим Че-
ку, на која се разговарало за 
состојбите во регионот. 

Според наши неофици-
јални разговори, меѓу темите 
на кои се дискутирало на 
средбата Чеку-Бучковски, би-
ла и онаа несреќна изјава на 
шефот на дипломатијата на 
Република Албанија, Бесник 
Мустафај, кој за една скопска 
телевизија изјави дека до-
колку Косово се подели, Ал-
банија не ќе може да га ран-
тира непроменливост на гра-

ниците. Оваа изјава, која го 
обиколи цел свет, пре диз ви-
ка жестока реакција, пред сè, 
на Европа, која побара це-
лосна транскрипција, а сè со 
цел да се увиди дали можеби 
е направена грешка во пре-
водот, како што всушност 
твр деше македонскиот др жа-
вен врв. Сепак, колку и да 
звучи наивно, не ќе може да 
се негира постоењето на 
оваа изјава, која недво смис-
лено допира и до нас, од-
носно од неа е засегнат еден 
дел од нашата држава. 

По наводното убедување 
од страна на косовскиот 
премиер Агим Чеку дека во 
Република Македонија нема 
да има никакви проблеми, 
доколку се случи неза вис-
ност на Косово, премиерот 
Владо Бучковски се втурна 
во нова авантура. Имено, во 
Брисел тој изјави дека до 
крајот на годината очекува 
да се случи независноста на 
Косово. Ова беше изјава, која 
предизвика жестока ре ак-
ција од страна на Србија, ко-
ја едноставно соопшти дека 

"македонскиот премиер Вла-
до Бучковски малку се занел", 
и дека воопшто не е повикан 
да го решава прашањето за 
Косово. 

Ова заладување на од но-
сите на Република Македо-
нија со Србија, како што со-
општуваат нашите извори, 
не е случајно. Имено, Буч-
ковски е сосема свесен дека 
Косово ќе добие макар ус-
ловна независност, и поради 
тоа одлучил да ја послуша 
меѓународната заедница. Но, 
прашањето што се поставува 
е дали Бучковски успеа да се 
испазари за Македонија, за 
возврат доколку го признае 
Косово? 

Ако се суди според одне-
сувањето на Европската уни-
ја, и нејзината незаин те ре-
сираност за Западниот Бал-
кан, единствено што Буч-
ковски очигледно го добил е 
можност на затоплување на 
односите Република Маке до-
нија-Република Грција, кои 
со години наназад се во со с-
тојба на статус-кво, поради 
името на нашава земја. 

ЗА САД ОСТАНУВАМЕ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Република Македонија се обидува да ги 
затопли од носите со Република Грција, или 
можеби тоа нам само така ни се чини, по-
ради дипломатската офанзива на шефи-
цата на грчката дипломатија Дора Ба-
којани, која при посетата на Стејт де парт-
ментот се обиде на маса повторно да го 
стави прашањето за Македонија. 

Извори од ди пломатијата велат дека 
овој потег на Бакојани се должи на неј-
зините оби ди да остави "пе чат" на добар 
ми нистер за надво реш ни работи, и да 
биде првиот шеф на дипломатијата во Гр-
ција кој на правил некакви поместувања 
во проблемот со Ма кедонија. Но, по сè из-
гледа дека ам би циите на Бакојани се пре-
големи за Соединетите Аме рикански Др-
жави, кои многу јасно и недвосмислено й  
посочија дека кај нив нема промена од 
веќе заземениот став: да ја именуваат на-
шата држава со уставното име - Република 
Македонија. А дека наскоро не може да се 
очекуваат било какви раз говори на ре ла-
ција Грција-Македонија, потврди и ме ди-
јаторот Метју Нимиц, кој соопшти дека 
нема намера на скоро да излегува со нов 
предлог за името.

"Моето минато со давањето предлози 
не е најуспешно, па не мислам дека ќе има 

друг предлог од моја страна", из јави Нимиц, потенцирајќи дека ќе продолжи да ги дава 
своите услуги за да им помогне на двете страни во из нао ѓањето решение.  

НИМИЦ НЕМА НОВИ ПРЕДЛОЗИ ЗА ИМЕТОНИМИЦ НЕМА НОВИ ПРЕДЛОЗИ ЗА ИМЕТО

ШТО МУ ВЕТИ ЧЕКУ НА 
БУЧКОВСКИ?


