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К О К О  З А М И Н А  В О  Е В Р О П А ,  А       М А К Е Д О Н С К И Т Е  П О Л И Т И Ч А Р И  Г О  К О К О  З А М И Н А  В О  Е В Р О П А ,  А   
П О Д Г О Т В И Ј А  П А Т О Т  З А  Н А Т ОП О Д Г О Т В И Ј А  П А Т О Т  З А  Н А Т О

ШЕКЕРИНСКА ДА   ДЕ КОМПРОМИС, ШЕКЕРИНСКА ДА 
ГРУЕВСКИ СЕРИО   ЗНА ОТС ТАПК АГРУЕВСКИ СЕРИО   
Шимпанзото Коко, од нашата 

таканаречена Зоолошка гра-
дина, е во тешка депресија. Му 

се препорачува итна ресоцијализација 
во Холандија. Таму се очекува нашиот 
Коко да си најде другарчиња, а можеби 
и девојка, која ќе го излекува од тешката 
депресија во која западнал во текот на 
изминативе осум години. Практично, 
самотијата речиси и да го убила. За мис-
лете, Коко паднал во депресија, затоа 
што бил осамен. Дури немал ни со кого 
да се искара, а не, пак, да другарува. Ед-
ноставно немал никакво друштво. Бил 
сам, затворен во кафез цели осум го ди-
ни, и оставен посетителите да го гле-
даат низ тешките решетки. Сепак, Коко 
имал среќа. Некој забележал дека е бо-
лен, и се понудил да го лекува во се ри-
озни институции за депресија. Да го 
вра ти во живот, да го ресоцијализира, и 
секако да го подготви за евентуално не-
когашно враќање на Балканот, односно 
во скопската Зоолошка градина. 

Да! Токму така, нашиот Коко оди  ди-
ректно во Европа. Без биометриски па-
сош, без шенген виза, без да бара пари 
од европските претпристапни фондови, 
без да аплицира за членство во некоја 
посериозна зоолошка градина во Ев-
ропа, без да преговара со останатите 
животинки од негов вид и, се разбира, 
без да се кандидира за тоа место. Оди 
директно во санаториум за животни во 
Холандија. Во Европа. Браво за Коко! 
Барем некој од Македонија, така лесно, 
без да исполнува секакви задачи, отиде 
во Европа. Па, макар било тоа и поради 
депресија. Или, можеби тоа е клучната 

Пресврт во политичката 
криза која ја зафати Република 
Македонија во последнава 
година, односно откако почна 
да се практикува 
таканаречениот политички 
дијалог меѓу четирите 
највлијателни политички 
партии во земјава, ВМРО-
ДПМНЕ, СДСМ, ДУИ и ДПА. 
Проблемите се делумно 
решени или надминати, се 
разбира, откако 
меѓународната заедница се 
чини дека на највулгарен 
можен начин му соопшти на 
нашиот политичко-државен 
врв дека следниот месец е 
клучен за НАТО аспирациите 
на Македонија. Што ќе значи 
дека нема повеќе време за 
"фемкање", глумење поголем 
лидер од другиот или, пак, 
патриот за партиски цели. 
Роковите безмилосно газат, и 
токму затоа се потребни 
конкретни решенија.

Нашиот Коко оди директно 
во Европа. Без биометриски 
пасош, без шенген виза, без да 
бара пари од европските 
претпристапни фондови, без 
да аплицира за членство во 
некоја посериозна зоолошка 
градина во Европа, без да 
преговара со останатите 
животинки од негов вид и, се 
разбира, без да се кандидира 
за тоа место. Оди директно во 
санаториум за животни во 
Холандија. Во Европа. Браво за 
Коко! Барем некој од 
Македонија, така лесно, без да 
исполнува секакви задачи, 
отиде во Европа.

причина? Депресијата!? 
Делува неверливо, поради депресија 

некој да оди директно во Европа. Би-
дејќи, ако тоа беше сериозна причина, 
ние одамна требаше да бидеме дел од 
европското семејство, пред сè, поради 
фактот што половина од работо спо-
собното население во Република Ма-
кедонија веќе долги години е во тешка 
депресија. Но, и долги години е во др-
жавата, при тоа без да има можност да 
излезе од неа, иако барем половината 
ги исполнуваат сите потребни услови 
за да ја напуштат земјата. Се разбира, 
оние услови кои се однесуваат за лу-
ѓето, почнувајќи од пасош, виза, гарант-
ни писма... и секако депресија. Но!

Доаѓаат посветли денови. Наскоро и 
ние ќе можеме да одиме во Европа без 
да исполнуваме посебни услови, од-
носно кога ќе си ја завршиме домашната 
задача, која се мачиме да ја напишеме 
долги години. Ни останува да се оби-
дуваме да ја решиме европската ра вен-
ка, но по сè изгледа успеавме да ја ре-
шиме онаа другата, НАТО равенката со 
неколку непознати. Барем така нè убе-
дуваат нашите политички елити, кои по 
една година упорно паѓање на секој ис-
пит во Клубот на пратениците, конечно 
успеаја да ја решат. Сега велат дека таа 
била лесна, но професорите не биле 
доволно строги со нив. Но, по конечната 
закана од странските професори дека 
дефинитивно нема да ја поминат го ди-
ната, политичкиот естаблишмент во Ма-
кедонија одеднаш ја разбра равенката, 
и конечно по шест часа делумно ја ре-
ши.

Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

ВЛАДЕЈАЧКАТА КОАЛИЦИЈА ВО ИМЕ НА ВЛАДЕЈАЧКАТА КОАЛИЦИЈА ВО ИМЕ НА 
НАТО ПОПУШТИ ПРЕД ОПОЗИЦИЈАТАНАТО ПОПУШТИ ПРЕД ОПОЗИЦИЈАТА
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К О К О  З А М И Н А  В О  Е В Р О П А ,  А       М А К Е Д О Н С К И Т Е  П О Л И Т И Ч А Р И  Г О    М А К Е Д О Н С К И Т Е  П О Л И Т И Ч А Р И  Г О  
П О Д Г О Т В И Ј А  П А Т О Т  З А  Н А Т О

ШЕКЕРИНСКА ДА   ДЕ КОМПРОМИС, ДЕ КОМПРОМИС, 
ГРУЕВСКИ СЕРИО   ЗНА ОТС ТАПК АЗНА ОТС ТАПК А  

  НАТО РАВЕНКАТА 
ПРЕД РЕШЕНИЕ!

 
Да, конечно решение, односно пр-

есврт во политичката криза која ја за-
фати Република Македонија во по след-
нава година, односно откако почна да 
се практикува таканаречениот поли-
тички дијалог меѓу четирите највли ја-
телни политички партии во земјава, 
ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, ДУИ и ДПА. Про-
блемите делумно се решени или над-
минати, се разбира, откако меѓуна род-
ната заедница, се чини на највулгарен 
можен начин, му соопшти на нашиот по-
литичко-државен врв дека следниот 
месец е клучен за НАТО аспирациите на 
Македонија. Што ќе значи дека нема 
повеќе време за "фемкање", глумење по-
голем лидер од другиот или, пак, пат-

риот за партиски цели. Роковите без-
милосно газат и токму затоа се по треб-
ни конкретни решенија, што ќе ја на те-
раат меѓународната заедница да го про-
мени мислењето за нас, односно во 
своите извештаи да забележи напредок 
во фамозниот владино-опозиционен 
по литички дијалог. 

Токму затоа веројатно и конечно се 
случи. Успешна лидерска средба, на ко-
ја беа договорени повеќето од пра ша-
њата, за кои власта и опозицијата цела 
година не можеа да најдат одговори. 
Премиерот Никола Груевски, претседа-
телот на ДПА, Мендух Тачи, и лидерите 
на опозицијата, Радмила Шекеринска 
од СДСМ и Али Ахмети од ДУИ, успеаја 
да премостат некои од досегашните 
раз лики. На седница на Собранието на 
Република Македонија се донесе За ко-
нот за фа мозниот Комитет за односи 
меѓу заед ниците, но се усогласени спи-

сокот и бројот на закони, кои ќе се но сат 
со Ба дентерово мнозинство. Тој оста ну-
ва да биде 45, иако опозиционата ДУИ 
типу ва ше на 46, бидејќи инсистираше 
во овој список да се внесе и законот за 
упо треба на јазиците. Сепак, конечна 
одлу ка е ова горливо прашање да се 
решава со посебна одредба, која пред-
видува во иднина сите закони кои се 
поврзани со јазикот и со културата на 
етничките заедници да се носат со Ба-
дентерово мнозинство. 

На шестчасовната средба на поли-
тичките лидери договор падна и во рок 
од две седмици да се најде решение за 
испразнетото место во Судскиот совет, 
додека за Јавното обвинителство се од-
лучи да биде прифатен предлогот на 
СДСМ, што може да се смета за победа 
на оваа политичка партија над владе-
јачката. Сепак, останаа различните ста-
вови за законот за употреба на јазиците, 
и тој за закон за пензии за борците на 
ОНА, кои сè уште не се надминати, иако 
последниот рок за компромис за овој 
закон е до февруари наредната година. 

Се чини дека оваа средба беше по-
следниот воз на власта и на опозицијата, 
за конечно да сфатат дека веќе немаат 
време за маневрирање, или за тре ни-
рање нерви. Самитот на НАТО е многу 
поблизу отколку што мислат и едните и  
другите, и веројатно токму затоа се од-
лучија да направат компромис или, пак, 
отстапки. Ваквиот став не го сокри ниту 
премиерот Никола Груевски, кој јавно 
соопшти дека не станува збор за ком-
промис, туку за класична отстапка во 
корист на опозицијата, сè со цел да не 
се испушти историската шанса наред-
ната година Република Македонија, да 
стане полноправна членка на НАТО. 
Останатите преговарачи во дијалогот, 
односно опозицијата излегоа задо вол-
ни од шестчасовната средба, бидејќи се 
прифатија поголемиот дел од нивните 
забелешки и предлози. 

БОРЦИТЕ НА ОНА ЈА ПОДЕЛИЈА ВЛАСТА И ОПОЗИЦИЈАТА!

Политичките партии застапени во дијалошките преговори, ре-
чиси се договорија за сите клучни закони, кои до вчера беа сериозен 
камен на сопнување. Компромисот или отстапките, го дадоа својот 
резултат, а она што наскоро би требало да се очекува е наградата - 
влез на Република Македонија под безбедносниот чадор. Сепак, две 
точки останаа нерешени, за кои сè уште лидерите на четирите по-
литички партии се наоѓаат на дијаметрално спротивни страни. Ин-
тересно е тоа што за едната од нив, поделбата не е на власт и опо-
зиција, како за речиси сите претходни туку, според ДПА, станува зб-
ор за поделба на македонски и на албански блок. Станува збор за 
решението за поранешните борци на ОНА, кое веќе една година 
претставува сериозен проблем. 

АХМЕТИ И ГРУЕВСКИ СЕ ДОГОВОРИЈА АХМЕТИ И ГРУЕВСКИ СЕ ДОГОВОРИЈА 
ЗА ПАКЕТОТ ЗАКОНИ ЗА ЕУЗА ПАКЕТОТ ЗАКОНИ ЗА ЕУ

НАШИОТ КОКО ЗАМИНА НАШИОТ КОКО ЗАМИНА 
ВО ЕВРОПА. НА РЕД Е ВО ЕВРОПА. НА РЕД Е 
МАКЕДОНИЈА!МАКЕДОНИЈА!


