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С о прогласување 
независност Цр-
на Гора, не само 
што ја стекна сво -
јата, туку исто-
вре   мено сакајќи 

или не, ја направи и Србија 
независна. Со ова заврши раз -
дружувањето на поранеш ни-
те југословенски републики, 
така што сите шест репуб ли-
ки, некои на почетокот на де-
ведесеттите, некои дури по 
15 години од тогаш, конечно 
добија свој правен профил 
ка  ко независни држави. А доб -
рите познавачи на приликите 
сигурно се прашуваат, зошто 
толку долго се чекаше на овој 
чекор, кога заедницата меѓу 
Србија и Црна Гора бе ше во 
целост нефункционална во 
последните неколку години, 
особено по падот на Мило-
шевиќ. Иако победата на коа-
лицијата за независна Црна 
Гора беше остварена со мно-
гу тесен резултат, односно со 
само околу 2.000 гласа по-
веќе од неопходниот вкупен 
број гласови (55,5 отсто од 
вкупниот број излезени гла-
сачи), сепак неспорно е дека 
Црна Гора понатаму про дол-
жува да ја живее својата при-
казна како независна др жа-
ва, што официјално беше и 
признато од Европската уни-
ја, по приемот на премиерот 
Ѓукановиќ во Брисел пред 
неколку дена, со оглед на 
пораките кои од таму беа 
испратени. Според тоа, ос-
танува Црна Гора самостојно 
да го изоди патот кон Уни-
јата, имајќи ги предвид пре-
пораките за реформи во 
судството, адми нистраци ја-
та, како и за поистакната бор-
ба против корупцијата. Ниш-
то ново, ако се знае дека и 
нас нè очекуваат истите ре-
форми, па тоа ни е доволно 
познат речник кога е во пра-
шање приближувањето кон 
ЕУ. Во целата оваа ситуација 
Србија се најде како да е не-
подготвена за тоа, најве ро-

јатно надевајќи се дека унио-
нистите во Црна Гора ќе из-
војуваат победа на референ-
думот. Иако неспорно  и во 
Србија има партии и поли-
тичари кои ја посакуваа са-
мостојноста на Србија, сепак 
најголем дел беа за тоа за-
едницата да се одржи, мо-
жеби не толку заради самата 
Црна Гора, колку за тоа Ср-
бија да не го изгуби прис-
тапот до морето. И покрај 
политичкиот говор на Ѓука-
новиќ на денот на рефе рен-
думот, дека нема победени и 
победници, факт е дека со 
одвојувањето на Црна Гора, 
како и со претстојната не за-
висност на Косово, евиден т-
но неа ја подготвуваат клуч-
ните светски играчи, се чини 
дека на крајот на распа ѓа ње-
то на некогашна СФРЈ најго-
лем губитник сепак ќе биде 
Србија. Гледано од денешна 
перспектива, се поставува 
логично прашање - можеше 
ли да биде поинаку? Можеше 
ли сè ова да се случи уште 
пред војната на ексјуго сло-
венскиот простор? Можеше 
ли на поцивилизиран начин, 
како што тоа го сторија Сло-
вачка и Чешка, да се случи и 
раздружувањето на тогаш-
ните шест републики, со ос-
тавање изразена автономија 
на двете покраини, која Ми-
лошевиќ ја укина? Можеше 
ли едноставно сè да биде 
поинаку? Со оглед на тоа кои 
луѓе беа лидери во тоа вре-
ме, по сè изгледа одговорот 
е негативен. Но, што вреди 
сега да се прашуваме што ќе 
беше ако беше, кога веќе се 
случи тоа што се случи. И 
како што знае нашиот народ 
да каже, односно да праша, 
кога е во прашање крај на 
нешто, следува она: А што 
беше тоа Југославија? Само 
едно останува да ме мачи, а 
сигурен сум не сум един-
ствениот, дали сè што беше 
југословенско згасна? Се чи-
ни дека сепак има нешто што 

остана, а остана Република 
Македонија, единствена од 
сите поранешни југословен-
ски републики да го има збо-
рот "југословенска" во свое-
то меѓународно признато име. 
Со ова сигурно најрадосни и 
најгорди се југоносталги ча-
рите, на кои воопшто не им 
пречи кога некој им ја на-
рекува државата "Поранеш-
на Југословенска Република 
Македонија", ако воопшто ја 
чувствуваат за своја. Но, ако 
некој во таа Европска унија 
или во Обединетите нации 
има барем малку здрав ра-
зум, а верувам дека има, крај-
но време е да се заземе за 
бришење на зборот "југо-
словенска" од нашето име, 
со што и придавката "пора-
нешна" сама по себе ќе ја 
изгуби смислата. Ако не е 
смешно, трагично е, што и 
понатаму  некои политичари 
ширум светот ќе продолжат 
да нè ословуваат со името 
што демек привремено ни го 
дадоа. Ако таа привременост 
трае цела вечност, сметам 
дека токму сега е вистин ски-
от момент да ја прекинеме и 
конечно да ја затвориме 
"југословенската" приказна, 
но живеејќи ја истовремено 
европската приказна, зашто 
сè што беше "ЈУ" за минатото, 
сега треба да премине во 
"ЕУ" за иднината. Дали ко неч-
но југословенското зло ќе 
пре  мине во европски про-
сперитет, колку од т.н. ме ѓу-
народна заедница, уште по-
веќе ќе зависи од самите др-
жави во регионот. И дали ја 
научивме лекцијата од ми-
натото, ќе покаже иднината. 
А иднината треба да ја гра-
диме како добри соседи, кои 
на рамноправна основа ќе ја 
градат заедничката иднина 
како во регионот, така и во 
Европа во целост. Верувам 
дека по сите несогласувања, 
конфликти и нарушени од-
носи, ќе сфатиме дека само 
со меѓусебна почит и раз би-

рање, солидарност и меѓу-
себна поддршка, можеме да 
го направиме овој регион мир -
но и среќно место за живее-
ње за сите народи и за сите 
држави. Економската сора бот-
ка, создавањето един стве н 
пазар, развивањето на кул-
турната, научната и обра зов-
ната соработка и слично тре-
ба да бидат клучните еле мен-
ти во изградба на таа за ед-
ничка иднина. Знам, некои 
ќе се прашаат, па нели тоа е 
враќање на некои веќе ви-
дени форми, каква што беше 
СФРЈ!? Одговорот е сепак - 
НЕ! Во таа Југославија глав-
ниот збор секогаш го имаа 
поголемите браќа. Во таа 
Југославија рамноправноста 
беше само на хартија, а во 
име на братството и един-
ството профитот секогаш бе-
ше на страна на поголемите, 
додека трошките остануваа 
за нас, Македонците, за Цр-
ногорците, односно за пома-
лите. Денес, кога сите сме 
еднакви меѓународни суб-
јекти, односите се градат на 
поинаква основа. Денес, не-
ма да може "некој од Бел-
град" (се мисли на тогашното 
сојузно ниво) да ни нареди 
да кренеме два прста за од-
луки кои не й одат во прилог 
на Македонија. Денес, од лу-
ките за иднината треба да ги 
носиме заедно, на рамно-
прав  на основа, како соседи, 
но и како партнери, зашто 
денес го градиме она што 
како заедничко добро треба 
да го имаме утре... Ако во ми-
натото се покажавме како 
експерти за високоградби, 
зашто градевме ѕидови меѓу 
нас, редно е да покажеме 
дека нè бидува и за нис ко-
градби, па да почнеме да 
градиме мостови на сора-
ботка (ова во една прилика 
го кажа претседателот на Хр-
ватска, Стипе Месиќ). А што 
ни останува по сè што до жи-
веавме на овие простори со 
векови наназад? 


