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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

Ш Т О  Н И  П О Р А Ч У В А А Т  Д И П Л О М     А Т И Т Е  И  З О Ш Т ОШ Т О  Н И  П О Р А Ч У В А А Т  Д И П Л О М  

Народот е средство преку кое 
политичарите доаѓаат до својата 
цел! Народот е мостот преку кој 

политичарите го градат своето царство! 
Народот е името во кое се колнат по-
литичарите, особено пред и за време 
на изборната кампања! Народот е ска-
лилото со кое политичарите се иска чу-
ваат до врвот! Народот е легитимацијата 
за постоењето на политичарите! Но, 
дали народот е глупав? Дали некој се 
обидува да ја намали неговата инте-
лигенција? Дали успева во тоа? Дали 
некој си поигрува со неговата доверба 
и чувства? Дали и македонскиот народ 
спаѓа во оваа категоризација? Бидејќи 
сите ние сме македонски граѓани, ве-
ројатно не можеме да бидеме до крај 
објективни и точно да одговориме на 
овие прашања. Но, затоа на нив може 
да одговори некој од надвор, кој ве-
ројатно (би требало) реално ја согле-
дува комплетната ситуација во земјата, 
вклучувајќи го и однесувањето и раз-
мислувањето на македонскиот народ.

Токму тоа и се случи. Одговорот на 
ова прашање пристигна од претстав-
никот на Европската унија во Република 
Македонија, Ерван Фуере, кој прене-
сувајќи им порака на македонските по-

Доколку минатата година рак-
рана на македонската внатрешна 
политика беше исклучениот 
дијалог на релација власт-
опозиција, односно ВМРО-ДПМНЕ 
и ДУИ, овој пат промената се 
бележи во некомуникацијата меѓу 
ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, бидејќи 
сега ДУИ е на власт. Со ДУИ како 
владејачка партија нема веќе 
тепачки, тропање по масите во 
Собранието или, пак, илјадници 
хартии полни со амандмани. Нема 
ниту маратонски седници за 
дебати, со само една точка на 
дневен ред. Овој пат нема кој тоа 
да го прави. ДУИ е во власта, а 
СДСМ речиси надвор од 
Собранието, соочена со купишта 
внатрепартиски и претседателски 
проблеми. Арно ама, тоа е 
проблем за Европа. За нив е 
проблем доколку законите се 
носат без дебата, во која ќе бидат 
вклучени опозиционерите. Или, 
поточно ако се носат закони во 
кои не зела учество експертската 
јавност.

Зад жестоката критика на 
Фуере, од авион можеше да се 
забележи, беше  намерата на 
европретставникот да ја опомене 
Владата дека за евентуално 
негативниот извештај, кој ќе 
пристигне од Европската 
комисија, не смее да ја обвини 
Грција. Иако Владата на Република 
Македонија ниту, пак, било кој 
нејзин претставник не се обидел 
да се затскрие зад проблемот со 
Грција, сепак се чини дека Европа 
сака да биде сосема јасна кога 
говори за напредокот на 
Македонија на патот кон Унијата. 
Дали на овој начин се сака да й се 
даде легитимитет на опозицијата 
во нејзините ставови и критики 
кон Владата или, пак, да се 
одбрани членка на Европа, 
наскоро ќе биде познато. Но, 
доколку се суди според 
излагањето на Ерван Фуере и на 
францускиот амбасадор Валеро, 
може да се заклучи дека всушност 
нивниот став беше одговор на 
пораките на премиерот Никола 
Груевски, искажани на плоштадот 
"Македонија" на денот на 

независноста на Република 
Македонија.

литичари, многу јасно и недвосмислено 
соопшти "македонските граѓани не се 
глупави". Иако оваа изјава беше на-
менета за дел од македонскиот др жав-
но-политички естаблишмент кој, спо-
ред Фуере, се обидува да ја лаже јав-
носта, сепак во најмала рака прет ста-
вува потврда за високата демократска 
свест на македонските граѓани. Но, да-
ли оваа порака или, пак, силен прекор, 
како што ја толкуваат некои функцио-
нери, навистина пристигна до вистин-
ската адреса? Дали овој пат поли ти-
чарите се "фатени на дело" и јавно опо-
менати од меѓународната заедница? 
Епилогот допрва ќе го видиме. Но, едно 
е сосема јасно. Фуере во земјава е лич-
ност која ги пренесува ставовите на 
Европската унија.

Овој негативен наплив на емоции од 
страна на европретставникот Ерван 
Фуе ре единствено може да се толкува 
како увертира на она што й следува на 
Република Македонија. Пред сè, мислам 
на извештајот кој се пишува во Ев-
ропската комисија, но и на натамошната 
политика на Европа кон Македонија, 
вклучувајќи и кон прашањето за името, 
кое полека почнува да зоврива.

ЕВРОПРЕТСТАВН   ИЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА ЕВРОПРЕТСТАВН 
СО ОТВОРЕНИ З   АКАНИ МЕЃУ СО ОТВОРЕНИ З 
БЕНЧМАРКОВИ   ТЕ И ИМЕТО!  БЕНЧМАРКОВИ 

ЗНАЕМЕ ЛИ ТОЧНО ШТО СЕ КРИЕ ВО ЗНАЕМЕ ЛИ ТОЧНО ШТО СЕ КРИЕ ВО 
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕТО НА ФУЕРЕПРЕДУПРЕДУВАЊЕТО НА ФУЕРЕ
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Ш Т О  Н И  П О Р А Ч У В А А Т  Д И П Л О М     А Т И Т Е  И  З О Ш Т О А Т И Т Е  И  З О Ш Т О

ГОСПОДА, ЗНАЕМЕ 
ДЕКА НЕ СМЕ ГЛУПАВИ!

Оценката на Фуере, која беше пот-
крепена и од амбасадорот на Република 
Франција во Македонија, Валеро, дека 
Македонија бележи сериозен застој на 
патот кон Европската унија, полека ве-
ќе ги дава контурите на извештајот кој 
го очекуваме за помалку од два месеца. 
Имено, не може да биде случајност не-
колку пати потенцираниот факт за ло-
шо спроведени парламентарни избори, 
како и, според двајцата дипломати, не-
исполнувањето на конкретните задачи, 
кои Европа й ги додели на Република 
Македонија. Неспорно е дека и Фуере и 
Валеро го пофалија Министерството за 
внатрешни работи за спроведување на 
реформите во полицијата, како и дел од 
ангажманот кој Министерството за пр-
авда го презентираше во борбата со 
корупцијата и криминалот во текот на 
изминатава година. Но, исто така, факт 
е дека и двајцата дадоа сериозни за бе-
лешки за политичката клима во земјава 
која, според нив, апсолутно не корес-
пондира со онаа во европските земји.

Имено, најголемите забелешки и 
овој пат беа дадени за политичкиот ди-
јалог со мала промена на партнерите. 
Доколку минатата година рак-рана на 
македонската внатрешна политика бе-
ше исклучениот дијалог на релација вл-
аст-опозиција, односно ВМРО-ДПМНЕ и 
ДУИ, овој пат промена се бележи во не-
комуникацијата меѓу ВМРО-ДПМНЕ и 
СДСМ, бидејќи ДУИ сега е на власт. Со 
ДУИ како владејачка партија веќе нема 
тепачки, тропање по масите во Собра-
нието или, пак, илјадници хартии полни 

со амандмани. Нема ниту маратонски 
седници за дебати, со само една точка 
на дневен ред. Овој пат нема кој тоа да 
го прави. ДУИ е во власта, а СДСМ ре-
чиси надвор од Собранието, соочена со 
купишта внатрепартиски и претсе да-
телски проблеми. Арно ама, тоа е про-
блем за Европа. За нив е проблем до-
колку законите се носат без дебата, во 
која ќе бидат вклучени опозиционерите. 
Или поточно ако се носат закони, во 
кои не зела учество експертската јав-
ност.

И не само тоа. За Европа се проблем 
и останатите таканаречени бенчмар-
кови кои, според оценката на двајцата 
дипломати, Македонија не успеала да 
ги исполни, како резултат на лошо из-
браниот тајминг за одржување на пред-
времените парламентарни избори. За 
разлика од нив, Владата на Република 
Македонија тврди дека од зададените 
задачи исполнила седумдесет и пет 
проценти, додека останатите дваесет и 
пет се во фаза на исполнување.

ПОСЛЕДЕН КРУГ ЗА 
ИМЕТО!

Зад жестоката критика на Фуере за 
незавршените задачи од страна на Ма-
кедонија всушност стои нешто сосема 
друго. Од авион може да се забележи 
дека намерата на европретставникот 
беше евентуално да ја надитри Владата 
на Република Македонија, односно да 
ја опомене дека за евентуално нега-
тивниот извештај, кој ќе пристигне од 
Европската комисија, не смее да ја об-
вини Грција, односно да го поврзува 
проблемот кој го имаме со нашиот ју-

ЕВРОПРЕТСТАВН   ИЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА ИЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА 
СО ОТВОРЕНИ З   АКАНИ МЕЃУ АКАНИ МЕЃУ 
БЕНЧМАРКОВИ   ТЕ И ИМЕТО!  ТЕ И ИМЕТО!  

жен сосед, со домашната задача зада-
дена од Европа. Иако Владата на Ре-
публика Македонија ниту, пак, било кој 
нејзин претставник не се обидел да се 
затскрие зад проблемот со Грција, 
сепак се чини дека Европа сака да биде 
сосема јасна кога говори за напредокот 
на Република Македонија на патот кон 
Унијата, при тоа одделувајќи ги пре-
говорите за името, од случувањата на 
домашната политичка сцена. Што е во 
најмала рака нелогично, бидејќи од си-
те страни добиваме абери дека пробле-
мот со името е нашата рампа за влез во 
НАТО и во ЕУ.

Дали на овој начин се сака да й се 
даде легитимитет на опозицијата во 
нејзините ставови и критики кон Вла-
дата или, пак, да се одбрани членка на 
Европа, наскоро ќе биде познато. Но, 
доколку се суди според излагањето на 
Ерван Фуере и на францускиот амба-
садор Валеро, може да се заклучи дека 
всушност нивниот став беше одговор 
на пораките на премиерот Никола Гру-
евски, искажани на плоштадот "Маке-
донија", на денот на независноста на 
Републиката. Дали ова е уште еден си-
лен притисок врз Македонија во пре-
срет на можеби конечните преговори 
со Грција? Дали на овој начин Европа й 
соопштува на Македонија дека го трча 
последниот круг? Односно дека токму 
поради него, во движење има намера 
да стави речиси сè? Сè заличува на 
нешто такво!

Решавањето на спорот кој го имаме 
со Република Грција за нашето уставно 
име влегува во завршна фаза. Таков ми-
рис навестува последната средба во 
Њу јорк меѓу медијаторот Нимиц и двај-
цата преговарачи Василакис и Дими-
тров. Иако ниту од претставникот на 
Обединетите нации ниту пак, од ма-
кедонскиот или од грчкиот преговарач, 
не слушнавме конкретен предлог или, 
пак, база за решение. Сепак, понудениот 
сет мерки, кој засега е таен, се чини де-
ка би можел да биде зачеток на ко-
нечната разврска на овој мачен и долг 
заплеткан јазол.


