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ВУЧЕВСКИВУЧЕВСКИ

Во клучната за нас 2008 го-
дина политичките субјекти во 
државава би требало да про-
гласат мораториум на "поли-
тиката на инаетењето". За до-
брото на сите нас.

Нивото на комуникација е на 
очајно ниво. Никој никого не 
есапи. Политичките партии се 
однесуваат како скарани сваќи.

веројатно ќе ја добиеме пролетва.  Без-
бедносната стабилност ќе биде клучна 
за подобрување на општиот амбиент 
во државата и ќе помогне конечно да 
ги видиме странските инвестиции. 

Година на екстрадиции. Дома "се вра-
тија" десетици луѓе барани со потер-
ници. Очевиден е и напредокот  во бор-
бата против корупцијата, бевме све до-
ци на неколку големи судски процеси, 
преку кои на македонските граѓани им 
се докажа дека корупцијата не е нешто 
неуништливо. Такво нешто навистина 
ни беше потребно, пред сè, за зголе му-
вање на самодовербата и менувањето 
на свеста кај луѓето.

Уште еден голем настан, според мене, 
е многу важен за нас во 2008 г. Ев роп-
ското првенство во ракомет чиј дома-
ќин ќе бидеме, најголем настан од ва-
ков вид било кога одржан во Маке-
донија, најсериозен тест за нашите спо-
собности како организатори и дома-
ќини. Верувам ќе се надминеме себеси. 

На крај да набројам и неколку желби 
за под елка 2008 година: Што помалку 
млади да одат од земјава заради нема-
њето перспектива; Вестите на телеви-
зија да почнуваат со успесите на на ши-
те спортисти; Најголемите автомо бил-
ски компании да отворат фабрики во 
Македонија; Од Скопје до Гевгелија со 
воз да се патува за два, а не за шест часа; 
Улиците во Скопје да бидат без дупки; 
Земјава да ја посетат барем 500.000 стран-
ски туристи.

Верувам слични желби имаат и сите 
сограѓани. И да ни се оствари барем една 
од нив ќе бидеме пресреќни. Ова го 
тврдам бидејќи знам дека на овој народ 
малку му е потребно за да биде среќен.

вакво нешто. Тоа, нас обичните граѓани, 
повторно нè прави жртви на поли тич-
киот аматеризам. А од нивното одне-
сување зависи како ќе се справиме со 
големите предизвици во 2008 г. Тука 
особено е важно решението за статусот 
на Косово. Бидејќи од разврската на 
овој јазол една од засегнатите страни 
ќе биде незадоволна, ова ќе биде и 
многу деликатна ситуација за Маке-
донија, па исходот треба да го дочекаме 
"на нозе", обединети  и усогласени. 

За одржување на безбедносната ста-
билност во регионот клучна ќе биде и 
поканата за членство во НАТО, која нај-

тичките партии се како скарани сваќи. 
Евроатлантското интегрирање несом-
нено е во агендата на сите партии, па 
кога станува збор за овие процеси сите 
мора настрана да ги стават ситнопар-
тиските интереси и дневната политика 
во полза на општото добро. Засега по-
литичките субјекти, без исклучок, пока-
жуваат дека не се дораснати и зрели за 

рај на годината. Вре-
ме кога се средуваат 
сметките и се прават 
биланси. Се мери сра-
ботеното и се прават 

проценки и идни планови. Време и за 
почетокот на славењето. Славиме праз-
ници и славски славиме цел декември, 
јануари и половина февруари. Потоа 
доаѓа пролетта и се опоравуваме од 
славењето, па доаѓа летото и почнуваат 
годишните одмори. По летото доаѓа 
есен  та, која кај нас е резервирана за 
избори. И повторно зимата и повторно 
празнување. Така некако изгледа "ма-
кедонскиот годишен циклус" послед ни-
ве петнаесеттина години. Многу загу-
бено време, а малку сработено. Сепак, 
да се обидам да ја сумирам годинава 
која привршува и да напишам нешто и 
за наредната.

Настрана сите реформи, интерпе ла-
ции, коалиции, еден настан кој нема 
никаква врска со политиката ја одбе-
лежа 2007 година. Трагичната смрт на 
Тоше Проески.

Политиката на инаетење беше ово-
годишна специфика. Имено, Владата не 
го признава легитимитетот на претсе да-
телот, а тој ја смета за "детска градинка". 
Поради ова ни страдаа надворешната 
политика и угледот. Во последниот круг 
од нашата НАТО "трка" државниот врв 
треба да одржува секојдневни соста-
ноци и консултации. Но, наместо тоа 
ние сме среќни ако првенците ги ви-
диме заедно на маса. И во Собранието 
не е подобро. Сега малку сме поспо кој-
ни, барем нема физички пресметки и 
општи тепачки. Нивото на комуникација 
е очајно, никој никого не есапи, поли-


