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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

ГРУЕВСКИ ГРУЕВСКИ 
ПОВИКА НА ПОВИКА НА 
ЕДИНСТВОЕДИНСТВО

По сè изгледа и годинава од Ев-
ропската комисија Република Ма-
кедонија нема да добие зелено 

светло за отпочнување преговори за 
влез во Унијата. Единствено на што може 
да се надева е делумно позитивен из-
вештај, кој комесарот за проширување, 
Оли Рен, веќе го пишува. Неговата кон-
ечна верзија, како всушност и секоја го-
дина, на јавноста ќе й биде позната кон 
крајот на октомври, кога истата треба да 
биде и јавно обелоденета. Во извештајот 
ќе биде забележан нашиот напредок, но 
и потфрлувањата кои Владата на Репуб-
лика Македонија ги направила во из-
минатава година. Сепак, клучниот скен 
на Унијата ќе биде концентриран на за-
дачите кои й ги испорача на нашата 
Влада, познати како "бенчмаркс", врз ос-
нова на кои ќе се оценува нашиот ев-
ентуален напредок. Точно определените 
задачи кои ЕУ й ги достави на Република 
Македонија се напишани во осум точки, 
но по лошо спроведените избори во 
првиот круг, кои завршија со мно гу број-
ни насилства и убиство, Унијата на Ма-
кедонија й додели и деветти критериум, 
кој се однесуваше на спроведувањето 
фер и демократски изборен процес. Со 
вториот изборен круг нашата држава 
успеа да го исполни овој критериум, но 
сепак не е исклучено дамките од први 
јуни да бидат забележани во годинаш-
ниот извештај на Унијата. 

Како и да е, за помалку од два месеца 

Изјавата на премиерот 
Никола Груевски за исходот 
од извештајот на комесарот 
Оли Рен, е значително 
негативна, но во исто време 
и реална, таа ја отсликува 
моментната состојба на 
нашата земја, или подобро 
речено, ја дава целосната 
слика за местоположбата на 
желбите и на можностите. 
Груевски не ги издигнува 
надежите на македонските 
граѓани за Европската унија 
на највисоко ниво, туку 
напротив, многу реално 
соопштува дека Грција и 
овде, како и за НАТО, 
предничи пред нас. Со други 
зборови, колку и да биде 
позитивен извештајот на 
Комисијата, сепак многу 
тешко Македонија ќе добие 
"амин" за отпочнување 
преговори со Унијата, иако 
за оваа одлука не е потребна 
согласност од сите членки на 
Унијата. Што ќе рече, Грција 
не може да стави вето на 
извештај, туку на одлука, 
која би следувала откако би 
ги завршиле преговорите, 
кои патем сè уште не сме ги 
почнале. 

Премиерот Груевски го 
повика на единство 
насобраниот народ на 
плоштадот "Македонија", 
пред конечните преговори 
со Република Грција, за 
нашето уставно име, при тоа 
напомнувајќи дека нема да 
дозволи промена на името 
на државата. Вината за 
извештајот кој набрзо ќе 
пристигне, се разбира, 
доколку во него не е 
забележан датум за 
отпочнување преговори, 
премиерот ја лоцираше во 
нашиот јужен сосед, 
напомнувајќи дека токму тој 
не сака договор со 
Република Македонија, а за 

тоа нè обвинува нас.

ќе ја добиеме оценката за напредокот 
кој сме го направиле во изминатава го-
дина. Осумте критериуми ќе бидат це-
лосно образложени во извештајот, вк-
лучувајќи го и изборниот процес. Но, се-
пак повеќе од сигурно е дека во него ќе 
се најде и проблемот кој го имаме со Ре-
публика Грција за нашето уставно име. 
Всушност, овој проблем кој е голем ка-
мен на сопнување меѓу нас и Унијата, 
несомнено дека би можел да прерасне и 
во клучен критериум за евентуален влез 
на Република Македонија во Унијата. За 
тоа говори и искуството од Букурешт, ко-
га и при сите спроведени реформи Ма-
кедонија, благодарение на лобирањето 
на Грција, сепак не успеа да добие по-
кана за влез во НАТО. Сосема е извесно 
дека би можело истото повторно да ни 
се случи, се разбира, кога ќе дојдеме пр-
ед вратите на Европската унија. А до то-
гаш треба да се сконцентрираме на ис-
полнувањето на задачите, кои нè водат 
до отпочнување преговори со Унијата.

Но, дали е потребно само испол ну-
вање на осумте "бенчмаркови" или, пак, 
и овој пат поради името на нашата др-
жава ќе се сопнеме од каменот на Грција, 
кој ни стои на патот кон Европската уни-
ја и НАТО? Одговорот на ова прашање е 
веројатно позитивен, доколку се следи 
последната изјава на премиерот на 
Република Македонија, Никола Груевски, 
кој јавно соопшти дека не очекува по-
зитивен извештај од Европската ко ми-

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ОВАА ГОДИ       НА БЕЗ ДАТУМ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ  ПРЕГОВОРИ СО УНИЈАТАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ОВАА ГОДИ   

НЕИЗВЕСНОСТ ОД ИЗВЕШТАЈОТ НЕИЗВЕСНОСТ ОД ИЗВЕШТАЈОТ 
НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈАНА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ОВАА ГОДИ       НА БЕЗ ДАТУМ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ  ПРЕГОВОРИ СО УНИЈАТА НА БЕЗ ДАТУМ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ  ПРЕГОВОРИ СО УНИЈАТА
сија, односно зелено светло за отпочну-
вање преговори. 

НЕМА МОЖНОСТ ЗА ВЕТО 
НА ДАТУМ ЗА ПРЕГОВОРИ!

Изјавата на премиерот Никола Гру-
евски за исходот од извештајот на ко-
месарот Оли Рен е значително негативна, 
но во исто време и реална, таа ја от-
сликува моментната состојба на нашата 
земја, или подобро речено, ја дава це-
лосната слика за местоположбата на же-
лбите и на можностите. Имено, за раз-
лика од безличниот театар на вице пре-
миерот за евроинтеграции, Ивица Бо-
цевски, кој обидувајќи се да биде ди-
пломатски интересен на Рен му го рас-
кажа своето семејно стебло, премиерот 
Груевски не ги издигнува надежите на 
македонските граѓани за Европската 
унија на највисоко ниво, туку напротив, 
многу реално соопштува дека Грција и 
овде, како и за НАТО, предничи пред 
нас. Со други зборови, колку и да биде 
позитивен извештајот на Комисијата, 
сепак Македонија многу тешко ќе добие 
"амин" за отпочнување преговори со ЕУ, 
иако за оваа одлука не е потребна со-
гласност од сите членки на Унијата. Што 
ќе значи, Грција не може да стави вето на 
извештај, туку на одлука, која би сле ду-
вала откако би ги завршиле преговорите, 
кои патем сè уште не сме ги почнале. 

Имено, не смее да постои стравување 
од вето за годинашниот извештај, но тоа 
не значи дека не ни е потребен добар 
извештај. Напротив, неопходен е, би-
дејќи со него ќе се отворат вратите за 
отпочнување преговори, преку кои, пак, 
ќе се дојде до понуда за влез во Ев-
ропската унија. Изминативе две години, 
поточно откако го добивме канди дат-
скиот статус, речиси и да не сме добиле 

комплетно добар извештај, кој говори за 
напредок на нашата земја. Секогаш во 
него има некоја забелешка, запирка, или 
три точки, кои во превод велат - про-
должете, сè уште не сте подготвени за на 
пат. Доколку минатата година главен 
про блем беше политичкиот дијалог на 
релација власт-опозиција, односно 
ВМРО-ДПМНЕ-ДУИ, овој пат тоа се нео-
дамна завршените избори кои, за жал, 
беа одбележани со бројни ин ци денти, 
што за Европската унија е од лич но оп-
равдување да не отпочне пре го вори со 
нас, а за нашиот сосед Грција уште еден 
џокер во раката, со кој ќе ја понижи 
демократијата во Македонија. 

Но, и да нема забелешки за изборите 
во извештајот или, пак, силни негативни 
опомени за спроведените реформи, за 
жал, ќе го има проблемот со името, кој 
во секој момент може да се стави на 
пиедестал, и повторно да биде главната 
причина за македонското неинтегри-
рање во Европската унија. Вината за тоа 
е веројатно некаде на половина пат од 
Скопје до Брисел, кој очигледно не ус-
пеавме да го поплочиме ниту со сра-
ботени задачи ниту, пак, со добро ди-
пломатско лобирање, кое требаше да ја 
омекне Унијата за проблемот со името. 
Но!? 

ЕДИНСТВО И МЕЃУ 
ПОЛИТИЧАРИТЕ!?

Значи, повеќе од сигурно е дека го-
динава нема да добиеме зелено светло 
за отпочнување преговори со Унијата. 
Без оглед на тоа колку пофални зборови 
ќе бидат запишани во него, за нашиот 
напредок во реформите и за борбата со 
криминалот и корупцијата или, пак, на-
предокот во донесувањето на законите 
кои го носат европскиот знак, Маке до-

нија и натаму ќе остане во истата статус-
кво ситуација како и минатата година. За 
да нема забуни, со други зборови, истото 
ова на јавноста й го соопшти лично пре-
миерот на Република Македонија, Ни-
кола Груевски, од градскиот плоштад во 
Скопје, на денот на прославувањето на 
независноста на земјата. 

Свесен за овој факт, премиерот Гру-
евски го повика на единство насоб ра-
ниот народ на плоштадот "Македонија", 
пред конечните преговори со Република 
Грција за нашето уставно име, при што 
напомна дека нема да дозволи промена 
на името на државата. Вината за из веш-
тајот кој набрзо ќе пристигне, се раз-
бира, доколку во него не биде забележан 
датум за отпочнување преговори, пре-
миерот ја лоцираше во нашиот јужен со-
сед, посочувајќи дека токму тој не сака 
договор со Република Македонија, а за 
тоа нè обвинува нас. Но, и покрај тоа, 
претседателот на Владата останува на 
истото свое размислување, кое вели де-
ка нема промена на нашето уставно име, 
поради што, како што рече, не смее да 
оди понатаму од желбата на мнозин-
ството граѓани на Република Македонија, 
кои не се согласуваат со тоа да се на пра-
ви било каков компромис со Република 
Грција.   

Токму затоа, отворено повика на ед-
инство. Единство кое нема да значи са-
мо единство меѓу граѓаните на Репуб-
лика Македонија, туку единство и меѓу 
политичарите кое, за жал, во овие мо-
менти не може да се забележи, особено 
ако се следат разговорите и ставовите 
на премиерот и на шефот на државата. 
Напротив, веќе подолго време меѓу нив 
не постои партиски ривалитет, туку др-
жавен, кој се манифестира со сосема раз-
лични концепти за решавање на спорот 
со името, што дополнително го услож-
нува и онака комплицираниот проблем. 


