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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

В Л А С ТА  И  О П О З И Ц И Ј АТА  Н УД АТ       " Б Е З О П А С Н А "  З А  С П А С  К А Ј  ГЛ А С АЧ И Т ЕВ Л А С ТА  И  О П О З И Ц И Ј АТА  Н УД АТ   

ИМА ЛИ ПИЛОТ ВО ИМА ЛИ ПИЛОТ ВО 
М А К Е Д О Н С К И О Т  М А К Е Д О Н С К И О Т  
АВИОН ЗА БРИСЕЛ?!АВИОН ЗА БРИСЕЛ?!

Зошто Хрватска е пред 
вратите во Брисел, а 
Македонија и натаму го бара 
виновникот надвор? Доколку 
сериозно се разгледа 
политичкиот пример со 
Хрватска, тогаш македонскиот 
неуспех од последната 
експедиција за освојување на 
симпатиите на европските 
дипломати мора да се бара во 
неизвршувањето на задачите 
од т.н. конзистентна 
внатрешна и надворешна 
политика. 

Пред една година 
политичките оценки на двете 
земји беа слични, но Месиќ, 
Санадер и Рачан, кој во 
меѓувреме почина, многу 
повеќе работеа за својата 
земја отколку што тоа го 
правеа македонските 
претставници на власта и на 
опозицијата.

само на владејачкиот корпус и на неј-
зиниот кормилар, премиерот Никола 
Груевски, туку и на опозицијата, која 
упор но работеше на плановите за сим-
нување на власта.

Во контекст на ова мора да се бараат 
и внатрешните причини за слабиот реј-
тинг на Владата на ВМРО-ДПМНЕ, ДПА и 
НСДП во Брисел, која го потроши свое-
то време занимавајќи се со купување 
време, кое често пати ги покриваше 
пер соналните слабости лоцирани во 
фо телјите во канцелариите на ми нис-
терствата.

Сегашните персонални решенија во 
Владата на РМ претставуваат најслаба 
карика во реализацијата на евро ин те-
грационите процеси. Притоа, одделни 

се одбрани заштитниот знак, туку е иде-
ја која многу одамна е верифицирана 
во меѓусебните канали во Владата на 
Република Македонија. 

Но, зошто досега таа била ставена во 
мирување? Ова прашање ќе мора да се 
одговори во друга пригода, затоа што 
кога се формира Влада тоа е брак од 
различни политички интереси. Тоа зна-
чи дека предлогот на лидерката на 
СДСМ, Радмила Шекеринска, за фор ми-
рање Европска коалиција за европска 
Македонија, која ќе работи за што по-
брз влез во Европската унија и во НАТО, 
не може да претставува исклучително 
важен политички сегмент, туку спона во 
премостувањето на политичките раз-
лики меѓу власта и опозицијата, која до-

смеат да бидат над националните и над 
државните интереси на Република Хр-
ватска, затоа што земјата мора да оди 
во чекор со глобализационите инте гра-
циони процеси, кои сè повеќе доаѓаат 
до израз во водењето на државничката 
надворешна политика.

За разлика од нив, политичките ст рук -
тури (ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ) во Ре пуб-
лика Македонија не успеаја да ги над-
минат теснопартиските интереси, од-
носно тие како повеќе да работеа про-
тив интересите на граѓаните во зем јава. 
Поради тоа, неуспехот не е ад ре сиран 

имиња и презимиња всушност се за лу-
тани лица во владината композиција, 
која често заглавуваше на балканските 
шини, наместо да се вози со брза ев-
ропска локомотива. 

МИНОРНИ ПРАШАЊА
Според тоа, не е важно кому ќе му 

припадне заслугата за идејата за фор-
мирање Совет за европски инте гра-
ции, бидејќи таа не е приватна ини ци-
јатива, или процес кој се отвора пред 
надлежните правни институции за да 

ГРАЃАНИТЕ И МЕДИУМИТЕ НЕ САКААТ ДА БИДАТ ВО СЕНКА ГРАЃАНИТЕ И МЕДИУМИТЕ НЕ САКААТ ДА БИДАТ ВО СЕНКА 
НА ПОЛИТИЧАРИТЕ, ТУКУ САКААТ СЛОБОДЕН ВЛЕЗ ВО ЕУ НА ПОЛИТИЧАРИТЕ, ТУКУ САКААТ СЛОБОДЕН ВЛЕЗ ВО ЕУ 
- ЕВРОДИПЛОМАТОТ ЕРВАН ФУЕРЕ И ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА - ЕВРОДИПЛОМАТОТ ЕРВАН ФУЕРЕ И ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА 
ГРУЕВСКИ ИМААТ РАЗЛИЧНА ПОЈДОВНА ПОЗИЦИЈАГРУЕВСКИ ИМААТ РАЗЛИЧНА ПОЈДОВНА ПОЗИЦИЈА

Додека ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ се 
караат околу тоа кој е виновен 
што нашата земја е сè подалеку 

од евроатлантските интеграциони про-
цеси, Хрватска со крупни чекори граби 
кон Брисел. 

Во овој момент Загреб може мирно 
да спие и да го послуша пулсот на на-
родот за тоа кој лидер ќе ја води др-
жавата во наредните четири години, 
бидејќи Хрватска сè повеќе се одделува 
од останатите земји од Западен Балкан. 
Нејзината лидерска позиција е зага ран-
тирана, бидејќи на патот кон Европската 
унија таа затвори неколку исклучително 
важни преговарачки поглавја.

На тој начин се докажа тезата дека 
партиските разлики меѓу ХДЗ и СДП не 
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сега многу пати се занимаваше со ми-
норни прашања од типот "рекла-ка за-
ла", наместо да ги сконцентрира силите 
и човечките капацитети кон приста-
пувањето на земјава во Унијата. Затоа 
првиот коментар на премиерот Никола 
Груевски околу идејата на Шекеринска 
претставува политичка "безопасна", ко-
ја не само што ги штити интересите на 
владејачката коалиција, туку ја покрива 
и опозицијата, која досега не понуди 
некоја добра алтернатива за наше при-
ближување до границите на Европа.

"Малку ми е чудно што дури сега 
СДСМ излегува со таква иницијатива, 
кога ние веќе одамна со нашиот коа-
лиционен партнер го договоривме тоа 
и тој го пушти во Собранието", истакна 
премиерот Никола Груевски, додавајќи 
дека предлогот бил на НСДП и тој веќе 
се наоѓал во собраниска процедура.

Лидерот на НСДП, Тито Петковски, про-
ценува дека претседателката на СДСМ, 
Радмила Шекеринска, ја украла нивната 
идеја за коалиција за европска Ма ке-
донија. 

"Премиерот кажа дека тоа не е идеја 
на Шекеринска, туку на НСДП, зашто со 
таа идеја излеговме на прес-конфе рен-
ција уште на 25 октомври, со конкретен 
предлог и предлог-одлука за форми-
рање национален совет за ев роинтегра-
ции", истакна  Петковски, по тенцирајќи 
дека нема ништо спорно во тоа што и 
таа ја промовира идејата како своја. 

"Важно е тоа дека сите ја при фа тија 
идејата на НСДП и ако успееме да се 
договориме, во овој случај опо зи цијата 
и парламентарното мнозинство, ќе биде 
добро за Македонија", оценува лидерот 
на НСДП.

Конечно власта и опозицијата се 
договорија околу нешто, иако и за ова 
прашање сакаат да си разменат не кол-
ку удари во плексус.

Република Македонија одамна тре-
баше да добие Национален совет за ев-
роинтеграции, но ете проклетството 
долго време работеше против идејата. 
Конфликтот меѓу најголемите поли тич-
ки партии ја прокоцка нашата шанса 
сериозно да се работи на асфал тира ње-
то на патот за влез во Европската унија 
и во НАТО.

"Формирањето на Национален совет 
за евроинтеграции ќе го подигне сте-
пенот на одговорност на сите поли тич-

ки партии за европската иднина на Ма-
кедонија, поради тоа предлагаме отво-
рено да поразговараме кои се тие до-
пир ни точки кои ќе можат да нè обе-
динат и да ги ставиме во втор план ме-
ѓусебните партиски несогласувања, на 
преден план да ги ставиме нашите др-
жавни интереси", оцени Петковски.

ПОТРОШЕНО 
СКАПОЦЕНО ВРЕМЕ
Тоа значи дека наместо да бараме 

професионален пилот за авионот за 
Брисел, домашниве политичари ни се 
степаа околу идејата за формирање На-
ционален совет за евроинтергациони 
просеци. Колку повеќе идејата е при сут-
на и ја заинтригира домашната поли тич-
ка сцена, толку повеќе го трошиме ска-
поценото време.

Всушност, како да се оцени одне су-
вањето на лидерката на СДСМ, Радмила 
Шекеринска, која дури од неодамна учес-
твува во трката за формирање на Советот.

Таа го повика Груевски во стилот на 
тоа дека ако тој ја игра улогата на ин-
спектор за авторски права, да се врати 
малку наназад, кога во 2005 година за ед-
но со ВМРО-Народна се караа за тоа кое 
ВМРО е појако.

Според неа, Груевски не сака да се 
откаже од својот партизиран Судски 
совет, од својот заменик-министер за 
внатрешни работи кој тепал пратеници, 
од својата комотност во Владата за да 
не ги носи европските закони, а потоа 
за тоа да го обвинува Собранието. 

"Поради тие причини тој избра да го 
коментира само предлогот за фор ми-
рање на Националниот совет", изјави 
лидерката на СДСМ.

"Несериозно е да говориме за голем 
консензус за ЕУ, кој ќе се гради во овој 
Национален совет, а во Советот да не 
учествува премиерот. Тогаш ние ќе се 
претвориме во дебатно друштво кое 
нема да може да носи никакви одлуки", 
потенцираше Шекеринска.

ОГРОМНА РАЗЛИКА
Самото кукумјавчење или реплици-

рање укажува на тоа дека политичарите 
од типот на Шекеринска, на Петковски 
и на Груевски, стануваат беспилотни 

летала, чија црна кутија и копас одамна 
се расипани. Имено, доколку во овој мо-
мент се разгледува позицијата на трој-
цата лидери, тогаш нивниот политички 
барометар говори за низок рејтинг ме-
ѓу гласачите. Но, тоа не ги одделува од 
нивните политички намери, кои одат во 
прилог на тезата, која се потпира врз 
аргументите кои се црпат од практи ка та. 

Според тоа, разликата меѓу нашите и 
хрватските политичари е огромна, како 
од аспект на политичките потенцијали, 
така и од фикцијата за што и за кого 
работат во политиката.

Зошто Хрватска е пред вратите на 
Брисел, а Македонија и натаму надвор 
од државата го бара виновникот? До-
колку сериозно се разгледа поли тич ки-
от пример  со Хрватска, тогаш маке дон-
скиот неуспех од последната експе ди-
ција за освојување на симпатиите на ев-
ропските дипломати мора да се бара во 
неизвршувањето на задачите од т.н. кон-
зистентна внатрешна и надворешна по-
литика. 

Пред една година политичките оцен-
ки на двете земји беа слични, но Месиќ, 
Санадер и Рачан, кој во меѓувреме по-
чина, многу повеќе работеа за својата 
земја отколку што тоа го правеа маке-
донските претставници на власта и на 
опозицијата. Притоа, и хрватските по-
литичари си вадеа очи меѓу себе, но за 
нив влегувањето на "лјепа наша" во ЕУ 
беше светина. Значи, тие беа трезвени 
во своите одлуки дека нема да добијат 
амин доколку не играат според стро ги-
те европски политички правила. Во тоа е 
и основната разлика во однесувањето 
на политичарите.   

Европа не вели "бујрум-повели", туку 
прво ја проверува способноста на др-
жавата и на политичарите, а дури потоа 
ја отвора портата во Брисел. Но, ако се 
споредат забелешките на Европската 
комисија за двете држави, тогаш и Хр-
ватска и Македонија имаат слични по-
лиња за идна работа: корупција, ре фор-
ми во правосудството итн. Единствено 
што Хрватите ги прави силни е тоа што 
знаат да создадат клима за политички 
дијалог и она што значи национален 
или државен приоритет. Токму поради 
ова Република Македонија прокоцка 
уште една шанса за да ја урне шенген-
ската бариера, која го спречува инте ре-
сот на граѓаните и на земјава. 


