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Како минува времето, така се менуваат и причините т. е. проб-
лемите кои ја претставуваат главната пречка за нашата среќа!? 
Јас не мислам така. 

Треба да се излезе пред граѓаните и да им се каже дека сè она 
што нашата држава не "стигнала" да го оданочи, Унијата секако нема 
да пропушти тоа да го направи. 

БИТНО Е ДА СЕ РАЗГОВАРА, 
НЕ Е БИТНО ЗА ШТО

САМО ЕДНА МЛЕКАРА, ЕДНА САМО ЕДНА МЛЕКАРА, ЕДНА 
ПЕКАРА И ЕДНА ФАРМА ЗА ПЕКАРА И ЕДНА ФАРМА ЗА 
ЈАЈЦА ОД МАКЕДОНИЈА ГИ ЈАЈЦА ОД МАКЕДОНИЈА ГИ 
ИСПОЛНУВААТ ЕВРОПСКИТЕ ИСПОЛНУВААТ ЕВРОПСКИТЕ 
СТАНДАРДИСТАНДАРДИ

авистина би сакал да имам 
можност да бидам во бли зи-
на на бројните наши функ-
ционери, пратеници, ди рек-
тори, градоначалници, екс-

перти... кои правејќи ги своите анализи 
и давајќи ги нивните мислења за некоја 
од работите и од ситуациите кои се слу-
чуваат-настануваат во Република Ма -
кедонија, сите негативности ги ставаат 
во контекст на македонските европски 
интеграции и потенцираат дека тоа не 
изгледа добро во очите на меѓу на род-
ната заедница. Би сакал да сум во нивна 
близина од една единствена причина, 
да им ја заврзам устата со некое јаже кое 
никогаш не би успеале да го одврзат. 

Можеби звучи претерано, но убеден 
сум дека имам легитимна причина за 
тоа. Намерно не реков легитимно пра-
во, бидејќи верувам во слободата на 
изразувањето и сметам дека таа никому 
не може да му биде ускратена, но мое 
легитимно право е да имам причина. 
Причината е едноставна и ќе се обидам 
да ја објаснам наједноставно. Се чувс т-
вувам навреден. Се чувствувам навре-
ден затоа што некој, кој е избран од 
македонските граѓани, постојано е за-
грижен за тоа како неговите постапки 
се вреднуваат од некого чија един стве-
на допирна точка со Република Маке-
донија е тоа што по казна е испратен на 
функција во нашава држава, кај нас.

Веќе сум спомнал, а сега ќе се оби-
дам да објаснам малку поконкретно, 
зашто сметам дека Европската унија е 
негативен проект и перспектива за Ре-
публика Македонија.

Со влегувањето во ЕУ автоматски се 
прифаќаат тамошните правила на игра. 
Ова се однесува на сите сфери на жи-
веењето, но би се осврнал само на 
оние кои најдиректно и најсилно би нè 
погодиле сите нас. Пред сè, даноците. 
Во поглед на даноците треба да се из-
лезе пред граѓаните и да им се каже 
дека сè она што нашата држава не 
"стигнала" да го оданочи, Унијата се-
како нема да пропушти тоа да го на-

прави. Тука не мислам на она што на-
шава земја не успеала да го наплати, 
туку на оние сфери во кои не ни пред-
видела оданочување. Сè ова секако 
многу директно ќе го почувствува секој 
македонски граѓанин. Само за илуст ра-
ција ќе го наведам примерот дека во Ун-
гарија, по нејзиното вклучување во ЕУ, по-
веќе од 30 проценти од рабо то спо соб-

ното население има две работни места. 
Потоа следуваат прописите т.е. ле-

гис  лативата. Во ЕУ постојат многу стро-
ги критериуми во сите области на жи-
веењето. Од најобичното фрлање отпа-
доци, преку обработката на отпадите, 
па сè до процесите на производство на 
прехранбени продукти или, пак, про-
изводство на било какви други про из-
води. За секое производство постојат 
одредени високи стандарди, а сами 
знае  ме дека само една млекара, една 
пекара и една фарма за јајца од Ма-
кедонија ги исполнуваат европските 
стандарди. Со ова сакам да посочам 
дека севкупниот процес на уна преду-
вање и модернизирање на произ вод-
ство то за нашите производи да станат 

прифатливи за европските пазари, би 
чинел премногу за ние да можеме тоа 
да си го дозволиме. И во оваа област 
може да се наведе примерот со Ав-
стрија, во која голем дел од произ во-
дителите на млеко и на млечни про-
изводи останаа без работа.

Но, овие работи ниту се спомнуваат, 
а уште помалку се разговара за тоа како 
би се надминале.

Во овој момент забележав дека ста-
нувам контрадикторен. Како можам да 

бидам дрзок и да барам разговор без 
присуство на странски функционери?! 
Единствениот одговор кој успеав да си 
го дадам на прашањето "зошто ли им се 
потребни странците?", беше тој дека 
господата од планините имаат разби-
рање за тоа колку им е здодевно на 
странците во Македонија па ги канат да 
дојдат да гледаат циркуз. 

Исто така, не ме изненади и изне-
наденоста на опозицијата која забе ле-
жува за тоа што позицијата го нарушува 
дијалогот, а тоа го согледаа преку сед-
ницата која сама по себе е монолог во 
кој еден актер им се обраќа на другите 
за тоа што мислел и што мисли да не 
направи. Не ме изненади затоа што тие 
во своите редови немаат режисери или 

драматурзи па да ги подучат за ваквите 
работи. 

Но, жално е што не ме изненадува 
што ниту позицијата, а ниту опозицијата 
не се загрижени зошто народот не сака 
да ги гледа. Не ме изненадува затоа што 
ниту јас не сакам да плаќам "радио-
дифузен билет" за да гледам лош нат-
превар. Сепак, би бил крајно изненаден 
доколку во некое догледно време некој 
од нив не излезе и не нè обвини нас за 
нарушување на дијалогот.
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