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Ќ Е  Н И  Д О Н Е С Е  Л И  Б А Д Н И К О В АТ     А  П А Р И Ч К А  М А Л К У  П О В Е Ќ Е  С Р Е Ќ А  Г О Д И Н А В АЌ Е  Н И  Д О Н Е С Е  Л И  Б А Д Н И К О В АТ   

ФЕВРУА  РСКА ЗАВРШНИЦАФЕВРУА 

Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

Не веруваме дека постои право-
славна христијанска куќа, која на 
денот на Бадник не беше посе-

тена од група дечиња, кои во раните 
утрински часови ги пееја коледарските 
песни. Вечерта, пак, секој во својот дом, 
кршејќи го бадниковото лепче, се наде-
ваше дека паричката дефинитивно ќе 

МАЈСКИ ДОГОВ   ОРИ СО МАЈСКИ ДОГОВ 
како и да е, факт е дека оваа година е 
особено клучна за Македонија, и токму 
затоа нашиот политички естаблишмент 
ниту случајно не смее да си дозволи 
истата да ја преспие, како што направи 
минатата, кога е во прашање отпоч ну-
вањето преговори за влез во Европ-
ската унија или, пак, целата година да ја 
мине во јалов политички дијалог, низ 
кој требаше да се решаваат законите, 
кои ни се потребни за влез во НАТО.

Претпоставуваме дека и власта и опо-
зицијата годинава зад себе ќе го имаат 
искуството од минатата, и конечно ќе 
сфатат дека оваа 2008 г. е клучна за 
Република Македонија, во поглед на 
нејзиното дефинирање како европска 
земја, која конечно ќе треба да ја од-
лепи етикетата, која со години ја носи 
на себе - земја со ризична економија, 
пред сè, поради фактот што се наоѓа во 
трусен регион, чија безбедност е не-
стабилна константа. А токму влезот во 
НАТО е онаа карта која може да ја ре-
гулира безбедноста на земјава, особено 
сега во пресрет на признавањето на 
косовската независност од страна на 
Европа и на САД, додека отпочнувањето 
преговори за влез во Унијата е гарантот, 
кој прецизира дека нашава земја е на 
вистинскиот пат конечно да стане де-
мократска и цивилизирана држава.

Значи, година на пресврт, која само 
лоши политички менаџери можат да ја 
упропастат, а дефинитивно да ги униш-
тат нашите илузии за подобра иднина.

ДУИ СЕ ЗАКАНУВА СО 
ПОЛИТИЧКА КРИЗА!

Не се сомневаме во фактот дека на-
шиот политички лидершип е свесен за 
големината на оваа година. Но, ис то-
времено не се сомневаме и во фактот 
дека нивното таканаречено политичко 
надмудрување на релација власт-опо-
зиција може да нè донесе до ќорсокак, 
за кој можеме да станеме свесни дека 
сме во него тогаш кога ќе ги изгубиме 
сите шанси. Ако ја земеме предвид ми-
натата година, која мина во знакот на 
политичкиот дијалог тогаш, за жал, мо-
жеме да очекуваме дека политички ќе 
потфрлиме. Но, доколку истата ја зе ме-
ме како една политички попусто изгу-
бена година, тогаш можеме да оче ку-
ваме дека власта и опозицијата конечно 
се освестиле и ја сфатиле важноста на 
двете клучни прашања за годинава. 

Сепак, доколку денот се познава по 
утрото (иако милуваме да кажеме дека 
крајот го краси делото), годинава не ни 
тргна на арно. Политичкиот оган уште 
на самиот старт го пали ДУИ, која се за-
канува со политичка дестабилизација 
на државата доколку ВМРО-ДПМНЕ, како 
што велат тие, одбие да се придржува 

му покаже дека токму оваа година е онаа 
на која всушност и сите ние се надеваме 
секој Бадник. Некој тоа го прави за ста-
ра-нова година, односно Василица, а не-
кој за Бадник, но сепак епилогот е ист - 
да се добие паричката за среќа. Толку 
малку имаме, а уште помалку бараме. 
Бараме среќа и се надеваме дека со неа 
сè ќе си дојде на свое место. Тоа е 
размислувањето на просечниот Маке-
донец, кој во предвечерјето на голе-
мите верски празници, секоја година си 
го посакува токму тоа. Само малку по-
веќе среќа оваа година.

Како тргнала работава, веројатно сре -
ќата ќе ни биде неопходна. Особено за 
дефинирање на двете прашања, кои сè 
уште се отворени, а кои се чини го ди-
нава се клучни за Република Ма ке до-
нија. Првото, кое ќе се решава во пр-
вата половина од годинава, и  второто 
некаде кон крајот на оваа тукушто поч-
ната 2008 година. Надеж имаме и за 
двете, сепак за првото - влез во НАТО, 
се чини имаме повеќе шанси, наспроти 
прашањето кое го регулира отпоч ну-
вањето преговори за влез на Република 
Македонија во Европската унија. Но, 

АХМЕТИ ПОВТОРНО СО АХМЕТИ ПОВТОРНО СО 
ИСТАТА ЗАКАНАИСТАТА ЗАКАНА

Доколку денот се познава 
по утрото (иако милуваме да 
кажеме дека крајот го краси 
делото), годинава не ни 
тргна на арно. Политичкиот 
оган уште на самиот старт го 
пали ДУИ, која се заканува 
со политичка 
дестабилизација на 
државата доколку ВМРО-
ДПМНЕ, како што велат тие, 
одбие да се придржува на 
веќе договорените точки од 
т.н. "Мајски договор". Се 
работи за двете најгорливи 
прашања, кои останаа 
отворени од минатата 
година, употребата на 
албанскиот јазик и 
регулирањето на статусот на 
борците од т.н. ОНА, 
прашање кое, пак, треба да 
се затвори со социјални 
пакети.

Претпоставуваме дека и 
власта и опозицијата 
годинава зад себе ќе го 
имаат искуството од лани, и 
конечно ќе сфатат дека оваа 
2008 г. е клучна за Република 
Македонија, во поглед на 
нејзиното дефинирање како 
европска земја, која конечно 
ќе треба да ја одлепи 
етикетата која со години ја 
носи на себе - земја со 
ризична економија, пред сè, 
поради фактот што се наоѓа 
во трусен регион, чија 
безбедност е нестабилна 
константа. А токму влезот во 
НАТО е онаа клучна карта, 
која може да ја регулира 
безбедноста на земјава, 
особено сега во пресрет на 
признавањето на косовската 

независност од страна 
на Европа и на САД.
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ФЕВРУА  РСКА ЗАВРШНИЦАРСКА ЗАВРШНИЦА
МАЈСКИ ДОГОВ   ОРИ СО ОРИ СО 

комплетно различни позиции за овие 
две прашања. Партијата на Груевски и 
натаму смета дека решението за албан-
скиот јазик треба да се бара во посто-
јните закони, кои ја регулираат оваа 
проблематика, за разлика од опози-
ционерите, кои инсистираат албанскиот 
јазик да стане втор службен јазик во 
Република Македонија. Овие дијаме-
трал но спротивни ставови се чини дека 
ќе мора да бидат усогласени до крајот 
на наредниот месец, бидејќи токму овој 
закон (за јазиците) е еден од клучните 
закони во пакетот, кој треба да го ис-
полниме за влез во НАТО. Значи, првата 
препка за премиерот Никола Груевски, 
која ќе мора да ја решава многу брзо, е 
токму оваа, што ќе рече - ќе биде ставен 
во ситуација да избира меѓу влез на Ре-

земјава го има со Грција околу нашето 
уставно име. Сепак, шансите се на наша 
страна. Од нас зависи како ќе ги ис-
користиме, и како на себе ќе гледаме за 
само една година. А во неа многу тур-
буленции, пристојни и непристојни по-
нуди и предлози, и секако спек таку-
ларни најави. Вака некако почнува но-
вата значајна година за Република Ма-
кедонија, во која политичките партии, 
секоја од свој агол, ја мониторираат, и 
секако ја планираат.

За политичките партии кои се дел од 
владејачкиот колач, влезот на Маке до-
нија во НАТО може да остави сериозен 
број позитивни поени на нивно конто, 
бидејќи ќе се смета дека тие се нај за-
служни за тоа, иако влегувањето на на-
шава држава во НАТО или во ЕУ е дол-

горочен процес. Сепак, во јавноста по-
некогаш сосема поинаку се читаат по-
раките. А токму тие се доволно силни за 
оние политички партии, кои НАТО ќе го 
користат како задолжителна реторика 
во предизборните митинзи, кои евен-
туално би се случиле на предвремените 
избори на пролет. Дотогаш политичките 
партии ќе тактизираат, ќе се пре стро-
јуваат, ќе се "билдаат" со патриотизам и 
што уште не. Сè во име на граѓаните, 
како што всушност и се случува секогаш 
пред избори.

Изборната атмосфера се случува иако 
владејачката ВМРО-ДПМНЕ тоа не сака 
да го признае и категорично одбива да 

соопшти дека се подготвува за избор-
ниот процес. Веројатно ова го знаат и 
нејзините коалициони партнери, кои 
уште сега почнуваат да работат на тоа 
повторно да бидат дел од изборната 
коалиција на Груевски, иако тешко, со 
оглед на бескрајно слабите резултати 
кои ги пласираа во овие речиси две 
години. Опозицијата, пак, со сосема по-
инаков поглед. Страв од избори поради 
нивниот низок рејтинг, и слаби перфор-
манси на теренот, во базата и меѓу гра-
ѓаните, кои и овој пат, според сите сон-
дажи, по сè изгледа, повторно ќе му ја 
дадат својата доверба на ВМРО-ДПМНЕ. 
Токму овој факт треба да биде пресуден 
за премиерот Груевски за да распише 
избори веднаш по нашиот влез во 
НАТО, кој е сè поизвесен!

на веќе договорените точки од т.н. "Мај-
ски договор". Се работи за двете нај-
горливи прашања, кои останаа отво-
рени од минатата година - употребата 
на албанскиот јазик и регулирањето на 
статусот на борците од ОНА, прашање 
кое, пак, треба да се затвори со соци-
јални пакети.

Доколку се суди според јавните из-
јави на преговарачите од двете партии, 
ДУИ и ВМРО-ДПМНЕ, засега тие се на 

публика Македонија под безбедносниот 
чадор, и исполнување на едно мошне 
големо барање на Албанците во земја-
ва, кое особено иритира значаен дел од 
македонското население.

НАТО ЌЕ ДОНЕСЕ 
ИЗБОРИ!?

Речиси сите сме сигурни дека Ре-
публика Македонија ќе влезе во НАТО и 
покрај проблемите кои Владата на Ре-
публика Македонија ги има со опо зи-
цијата околу повеќе клучни прашања, 
вклучувајќи го и големиот проблем кој 

ВЛЕЗОТ ВО НАТО НИ ВЛЕЗОТ ВО НАТО НИ 
ГАРАНТИРА БЕЗБЕДНОСТГАРАНТИРА БЕЗБЕДНОСТ НАТО ДЕФИНИТИВНО ЌЕ НИ ДОНЕСЕ ИЗБОРИНАТО ДЕФИНИТИВНО ЌЕ НИ ДОНЕСЕ ИЗБОРИ


