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Ѕ В Е З Д И Т Е  ОД  Е В Р О П С К О ТО  Н Е Б О  

ЕВРОПСКИОТ В 
ВО БАЛКАНСК 

Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

Експресниот воз кој со брзина на 
молња се движеше низ неко гаш-
ниот комунистички бастион по-

дигнат среде Европа, одлучи да го за-
бави темпото. И тоа откако "големите" 
патници ги прошетаа поранешните 
црвени плоштади, и по напорната ра-
бота од цели четиринаесет години, ус-
пеаја да ги префарбаат во боите на Ев-
ропската унија. Тоа комплетно им успеа 
бидејќи нивната желба Европа да ја ви-
дат пошироко од нејзината тогашна гео-
графска должина по малку личеше на 
револуционерен потфат од поново 
време. Се разбира дека сè тоа немаше 

Брзиот експресен воз долго 
време се движеше со 
енормно голема брзина, 
сакајќи да му  го надоместат 
на овој дел на Европа сè она 
што во годините наназад му 
недостасувало. И навистина 
успеа во тоа. Но, во моментот 
кога почна да се движи по 
шините низ дивиот Балкан, 
одеднаш почна да ја 
намалува брзината. Па, така 
брзиот експресен воз за 
дивиот Балкан стана оној нам 
добро познатиот - Балкан 
експрес. 

Од сите земји во чии 
извештаи е забележан 
значителен напредок, во 
македонската варијатна е 
потенциран бавен, многу 
бавен напредок. Оваа 
констатација на европските 
дипломати, која патем речено 
е апсолутно точна, ја дава 
комплетната слика на 
Македонија денес. Од неа 
може да се види дека нашава 
земја очигледно тоне во 
длабок сон од кој не може да 
се разбуди, и да сфати дека 
кандидатскиот статус го доби 
пред една година, и дека со 
него не завршува сè. да биде успешно доколку граѓаните на 

овие држави навистина не посакуваа 
да ги урнат бариерите, кои во текот на 
години наназад ги спречуваа да дојдат 
до долго посакуваната цел. Ѕвездите од 
европското небо за нив беа само уште 
еден доказ дека небото нема лимит, и 
токму затоа ширум ги отворија портите 
за новите европски пријатели, односно 
за брзиот експресен воз.

Тој долго време навистина се дви-
жеше со енормно голема брзина, са-
кајќи да му го надоместат на овој дел на 
Европа сè она што во годините наназад 
му недостасувало. И навистина успеа 
во тоа. Но, во моментот кога европскиот 
брз воз почна да се движи по шините 
низ дивиот Балкан, одеднаш почна да ја 
намалува брзината. 

Од што ли се исплашија европските 
патувачи? 

Што ли видоа низ прозорецот, што 
толку многу ги шокира? 

Секако дека им беше сосема јасно 
дека влегуваат во регион, во кој речиси 
до неодамна имаше сериозни војни. Ре-
гион во кој се случија најкрвавите ма-
сакри од поновата историја, а кои и до 

ден денешен сè уште се истражуваат во 
Хаг. Но, од  друга страна, пак, токму по-
ради овие настани никој со сила не ги 
натера европските "патувачи" така цврс-
то да изјавуваат дека и покрај сè овој 
регион е дел од Европа. Веројатно то-
гаш веруваа во чуда или, пак, се само-
убедуваа дека земјите од поранешна 
Југославија можат целосно да им па-
рираат на европските престолнини. Но, 
петнаесет години подоцна, со исклучок 
на Словенија, земјите од такана ре че-
ниот Западен Балкан останаа заробени 
во едно време, кое ниту европскиот 
филм не може да го проектира, и токму 
затоа брзиот експресен воз за дивиот 
Балкан стана оној нам добро познатиот 
- Балкан експрес.  

КОРУПЦИЈАТА ГО 
"ИЗЕДЕ" ДАТУМОТ ЗА 

ПРЕГОВОРИ!
 
Европската комисија ги соопшти 

своите видувања за напредокот на зем-
јите од овој регион, кој тие го направиле 

МИНИСТЕРКАТА ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ, ГАБРИЕЛА МИНИСТЕРКАТА ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ, ГАБРИЕЛА 
КОНЕВСКА, ВЕЛИ ДЕКА Е СОСЕМА СВЕСНА ЗА СОСТОЈБАТА КОНЕВСКА, ВЕЛИ ДЕКА Е СОСЕМА СВЕСНА ЗА СОСТОЈБАТА 
ВО МАКЕДОНИЈАВО МАКЕДОНИЈА
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   С Е П А К  И М А АТ  Л И М И Т !

ОЗ СЕ ИЗГУБИ 
АТА ДИВИНА!

се обидуваат што побрзо да ја завршат 
домашната задача и да дојдат до бри-
селските порти. 

Ако се суди според статусот кој го 
има Македонија, како земја и офи ци-
јално кандидатка, би требало да биде 
експлицитно издвоена од останатите 
во извештајот, не само поради статусот, 
туку и поради политичката клима која 
години наназад се негува, а која оваа 
земја ја прави дефинитивно различна 
од другите. 

Но? За жал, од сите земји во чии из-
вештаи е забележан значителен на пре-
док, во македонската варијатна е по-
тенциран бавен, многу бавен напредок. 
Оваа констатација на европските ди-
пломати, која патем речено е апсолутно 
точна, ја дава комплетната слика на Ма-
кедонија денес. Од неа може да се види 
дека нашава земја очигледно тоне во 
длабок сон од кој не може да се разбуди, 
и да сфати дека кандидатскиот статус го 
доби пред една година и дека со него 
не завршува сè. Напротив, тој требаше 
да претставува само добар поттик за до-
бивање датум за преговори, што мо-

случај тоа не може да биде оправдување 
за енормно високиот степен на ко руп-
ција во земјава, кој нè смести во друш-
тво со држави кои и не знаеме каде се 
наоѓаат. Токму оваа појава, која по сто-
ј ано расте, никако не може да ни ово з-
можи добар извештај кој, пак, ќе ни га-
рантира датум за преговори. Тоа екс-
плицитно се наведува и во најновиот  
извештај на Европската комисија, која 
патем речено, во делот за борбата со 
организираниот криминал и коруп ци-
јата, недвосмислено ни соопштува дека 
таа кај нас се сведува на неистражени 
обвинувања. Што ќе рече, за сузбивање 
на корупцијата само се зборува, но ниш-
то не се прави. Доказ за тоа е високото 
105 место на коруптивната скала, иако 
во 1999 година се наоѓавме на многу 
подоброто 60 место. 

ВО РАШТИМАНИОТ 
ОРКЕСТАР СЕКОЈ 

СВИРИ СВОЈА ПЕСНА 
Очигледно дека звучиме како ра шти-

ман оркестар, штом европретставникот 
во Македонија, Ерван Фуере, вели дека 
"свириме" на различни партитури. Ова 
особено се однесува на релацијата 
власт-опозиција, за која ни се забе лежу-
ва во извештајот, со особена назнака 
дека е неопходна комуникација меѓу 
нив. Зголемените тензии меѓу Владата и 
опозиционата ДУИ, според Европејците 
може да доведе до закочување на го-
лем број реформски зафати, кои се од 
особено значење. Но, истовремено се 
потенцира дека ДУИ треба целосно да 
ја преземе својата улога, што ќе рече 
конечно да сфати дека се наоѓа во 
опозиција. 

Иако во извештајот точно е потен-
цирано што сме исполниле од економ-
ските реформи, законските проекти, 
суд ските измени..., сепак доколку го 
следиме примерот на Романија и на 
Бугарија се чини најзначајни се поли-
тичките критериуми, кои единствено 
можат да нè внесат во Европската унија. 
Но, Македонија и тука тапка во место. 

Кога се зборува за политички кри-
териуми во Македонија, во главите на 
Европејците секогаш е Рамковниот до-
говор, како рамка по која треба да се 
движи нашата земја, пред сè, поради 
нејзината специфична политичка по-
ставеност, но и како гаранција за дол-
горочна стабилност која, пак, се покажа 
дека Европа не може да ја менаџира. 
Токму затоа, во извештајот многу јасно 
и концизно, пред сè, на новата Влада й  
се забележува недостаток од кому ни-
кација со опозицијата, односно со ДУИ 
која, да потсетиме, израсна во по ли-
тичка партија благодарение на ев роп-
ските и на светските дипломати. 

во изминатава година. Во него се за-
пишани сите критични точки, каде тие 
запнале, но делумно и се пофалени за 
сè она што го оствариле на патот кон 
Европската унија. Од сите земји оп фа-
тени во извештајот, со исклучок на Ре-
публика Хрватска, која веќе ги отпочна 
преговорите за влез во Унијата, един-
ствено Македонија има кандидатски 
статус. Останатите, некоја со поголем, а 
некоја со помал индекс на реализација, 

жеше да претставува некој процент по-
голема сигурност дека сме близу  ев роп-
ските порти. 

Но, по овој извештај, каде точно се 
наведува каде сме погрешиле, маке дон-
ските политички елити треба да сфатат 
дека изминатата година попусто ни ја 
потрошиле. Европската комисија е 
свесна дека во државава имавме из-
бори, што на поранешната Влада й ја од-
зеде речиси цела енергија, но во никој 

НАЈОПТИМИСТИЧНО 
2015 ГОДИНА

Европретставникот во Маке до-
нија, Ерван Фуере, многу јасно 
пре зицира за датумот за влез во 
Европската унија. Ќе го добиеме 
тогаш кога ќе ги исполниме ба ра-
ните критериуми. Темпото на при-
ближување не зависи од нив, туку 
од нашата работа на полето на 
реформите, за кои сериозно ни е 
забележано дека стагнираат. До-
колку тие се забрзаат, евидентно е 
дека посакуваниот датум ќе мо-
жеме да го добиеме веќе наред-
ната година. 

Сепак, мораме да бидеме под-
готвени дека датумот не значи и 
брз влез во Унијата. Така, според 
направените сондажи од страна 
на Европската комисија, кои па-
тем речено не ги објавуваат јавно, 
Република Македонија на влез во 
Унијата би можела да се надева 
најрано во 2015 година!

КОМИСИЈАТА ЗА НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА ГО КОМИСИЈАТА ЗА НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА ГО 
ПРЕТПРОЧИТУВА ИЗВЕШТАЈОТ НА ЕВРОКОМИСИЈАТА ПРЕТПРОЧИТУВА ИЗВЕШТАЈОТ НА ЕВРОКОМИСИЈАТА 
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ДУИ се жали дека е нарушен Рам ков-
ниот договор, иако суштински не се на-
влегува во оваа нивна констатација, за 
конечно да се разјасни каде тоа се нару-
шува овој документ. Веројатно по несени 
од жалопојките на инте гра тивците, кои 
секој ден им испраќаат писма, Евро пеј-
ците без јасен одговор на ова прашање, 
во извештајот потен цираат дека треба 
да се подобри ко муникацијата со опо-
зицијата. И тоа е в ред. Но, останува от-
ворено прашањето што за нив значи по-
добрување на ко муникацијата со опо-
зицијата, односно со ДУИ? 

Доколку мислат на демократска ко-
муникација, тогаш веројатно им е јасно 
дека ДУИ се парламентарна партија, која 

своето мислење треба и може да го из-
несува во Собранието. Пред сè, по ра ди 
фактот што тоа е единственото место ка-
де што можат и треба да се слушнат ми-
слењата на власта и на опозицијата, кои 
не секогаш имаат ист став за од ре дено 
прашање. Разминувањата за одре дени 
прашања се сосема разбирливи, ако на-
вистина живееме во демократско оп ш-
тество, додека комплетниот кон сен зус 
на кој инсистира Европската унија пр ак-
тично секогаш е невозможен, бидејќи со 
осамостојувањето нашата држава го на-
пушти системот на исто пар тиско раз-
мислување. Всушност, тоа е и нашата 
заложба нели, да ги уживаме плодовите 
на демократијата.   

МАВРОВО- МЕСТО ЗА 
ДИЈАЛОГ

Главна преокупација на дипло ма-
тите во Република Македонија е вос-
поставувањето дијалог меѓу власта и 
опозицијата, за кој сериозно сметаат 
дека не постои, иако во сите де мо-
кратски општества дијалогот се води 
низ институциите на системот. Но, 
судејќи според фактот дека станува 
збор за земја во која се практикуваат 
сосема различни аршини, разго во-
рите на релација власт-опозиција во-
обичаено се водат на некои алтер-
нативни места. Овој пат Маврово е 
избрано за место на кое на една маса 
ќе треба да седнат премиерот Ни-
кола Груевски и лидерот на ДУИ, Али 
Ахмети.

Премиерот Груевски веќе го на ја-
ви своето присуство во Маврово, а 
позитивни реакции за оваа средба 
има и од страна на ДУИ. Но, како гла-
вен проблем се навестува седну ва-
њето на иста маса на претставниците 
на ДУИ и на ДПА, чии односи се до ве-
дени до точка на вриење. Во по до-
брувањето на нивната комуникација, 
како што дознаваме, учествувале и 
некои косовски лидери, но без ус-
пешно. 

ОСНОВНО БАРАЊЕ Е КОМУНИКАЦИЈА МЕЃУ ОСНОВНО БАРАЊЕ Е КОМУНИКАЦИЈА МЕЃУ 
ПАРТИИТЕ, ОСОБЕНО МЕЃУ ДУИ И ВЛАДАТА ПАРТИИТЕ, ОСОБЕНО МЕЃУ ДУИ И ВЛАДАТА 


