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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

Политичкиот врв на 
Република Македонија е пред 
тешка одлука.  Посетите на т.н. 
"тешкаши" во европската и во 
светската дипломатија, Карл 
Билд и Даниел Фрид, ја 
покажаа целата сериозност на 
ситуацијата за која јавноста 
веројатно сè уште не е свесна, 
но и високо ја поткренаа веѓата 
на нашиот политички 
лидершип, кој затечен меѓу 
огнот, се обидува да го најде 
излезот од пеколниот круг. 
Тешката и мачна игра на нерви 
ќе се интензивира во 
наредните две седмици, кога и 
дефинитивно ќе се знае во чија 
корист завршила 
дипломатската војна.

Дали политичките партии во 
земјава се наоѓаат на висината 
на својата задача и знаење, и за 
момент своите партиски 
интереси ги оставаат зад себе, 
наспроти значењето на овој 
историски момент за 
Македонија? Во овие сериозно 
значајни моменти за земјава, 
ДПА одлучи да работи на себе, 
со желба дека на овој начин ќе 
успее да го "набилда" својот 
низок рејтинг. Веројатно за 
момент оваа партија заборави 
дека е дел од власта, и одлучи 
да постапува популистички-
опозиционо, со надеж дека до 

себе ќе ги доближи оние 
кои никогаш не биле 
нејзини.

Војна со факти, војна со убедување, 
војна на аргументи, војна за дока-
жување, војна полна со патриотски 

чувства, војна за добивање покана за 
НАТО, војна за задржување на името на 
државата... Војна!? Или игра на нерви!? 
Сеедно. Тоа й се случува на Република 
Македонија изминативе две седмици или, 
пак, значително ќе се зголеми истата, во 
наредните две, кога практично ќе дој-
деме и буквално пред самата врата на 
НАТО. Нашава земја, која во изминативе 
речиси осумнаесет години независност 
се соочуваше со најразлични премре жи-
ја, се чини дека токму сега го дожи вува 
својот најтежок период, односно се нао-
ѓа во момент кога треба да донесе од-
лука, од која ќе зависи натамошниот жи-
вот на идните генерации и поколенија. 
Денешниот лидершип на Република Ма-
кедонија, кој практично преговара во 
име на сите граѓани на оваа држава, 
пред сè, во име на Македонците, колку 
вешто и да го крие значењето на овој 

ски Држави, во последен период, бук-
вално и без дипломатски ракавици, ни 
соопштуваат дека треба да направиме 
избор, односно компромис, кој ширум 
ќе ни ги отвори вратите на Алијансата и 
на Европската унија. 

Политичкиот врв на Република Маке-
донија е пред тешка одлука. Посетите на 
таканаречените "тешкаши" во европ ска-
та и во светската дипломатија, Карл Билд 
и Даниел Фрид, ја покажаа целата се-
риозност на ситуацијата за која јавноста 
веројатно сè уште не е свесна, но и ви-
соко ја поткренаа веѓата на нашиот по-
литички лидершип, кој затечен меѓу ог-
нот, се обидува да го најде излезот од 
пеколниот круг. Тешката и мачна игра на 
нерви ќе се интензивира во наредните 
две седмици, кога и дефинитивно ќе се 
знае во чија корист завршила дипло мат-
ската војна.

КАМПАЊИ ЗА 
ДОКАЖУВАЊЕ!

Дваесет и пет министри за надво реш-
ни работи на Европа, се разбира, со ис-
клучок на Република Грција, на послед-
ната средба й го отворија патот на Ма-
кедонија, односно на Јадранската група 
за влез во НАТО. Иако без заклучоци, 
сепак министерскиот состанок заврши 
со исклучително добар бенефит за на-
шава земја. Но, за жал, барањето за про-
мена на името и заканата за вето од 
страна на нашиот спорен партнер, Ре-
публика Грција, останаа во игра. Битката 
допрва ќе се бие, по сè изгледа, кам-
пањски. Грција почнува со сериозна ди-

пломатска офанзива, односно со по сета 
на оние земји, кои имаат најголеми сим-
патии кон Македонија. Во пакетот за 
убедување, министерката за надво реш-
ни работи на нашиот јужен сосед Дора 
Бакојани, ќе ги носи таканаречените фак-
ти, со кои ќе се обиде на членките на 
НАТО да им ја објасни суштината, според 
нив, на проблемот со Македонија, до-
дека нашава земја ќе й конкурира со 
платени политички огласи во најтираж-
ните весници во Европа, со кои, пак, ние 

моментум, сепак се соочува со одлука, 
која значи избор меѓу два значајни стол-
ба. Првиот, зачувувањето на сопственото 
име на државата, односно на иден ти те-
тот; и вториот, зачленувањето во инс-
титуција, која на Република Македонија 
й гарантира стабилност, просперитет и 
веројатно опстанок.

Двојба не би требало да има. Ста ва-
њето на вага за тоа дали е позначајно да 
се зачува уставното име на државата или, 
пак, нашава земја да се зачлени во долго 
посакуваната Алијанса е прашање за 
кое и не треба да се размислува, пред сè, 
поради фактот што станува збор за неш-
та, меѓу кои и не треба да се избира. 
Двете се подеднакво важни. Но, ние ве-
лиме така. За жал, целата меѓународна 
заедница, а се чини и нашиот најголем 
лобист за НАТО, Соединетите Амери кан-
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ДОДЕКА МАКЕДОН   ИЈА ИЗБИРА МЕЃ У ДОДЕКА МАКЕДОН 
СТАБИЛНОСТ И ИД   ЕНТИТЕТ, ДПА СЕ СТАБИЛНОСТ И ИД 
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САД ОДЛУЧИЈА САД ОДЛУЧИЈА 
МАКЕДОНИЈА ДА ЈА МАКЕДОНИЈА ДА ЈА 
ВНЕСАТ ВО НАТОВНЕСАТ ВО НАТО

МЕНДУХ ТАЧИ МЕНДУХ ТАЧИ 
СЕ ОБИДУВА СЕ ОБИДУВА 
ДА НАПРАВИ ДА НАПРАВИ 
ПАЗАР ЗА ПАЗАР ЗА 
СЕБЕСЕБЕ



носно кога практично треба да избереме 
меѓу две нешта кои ни се истоветно 
значајни, владејачката ДПА се обиде на 
најбрутален безобразен начин да ја ис-
користи оваа ситуација за себе. Имено, 
во моментот кога требаше сите поли-
тички партии во земјава да покажат мак-
симална кооперативност пред претстав-
никот на Европската унија, Оли Рен, кој 
патем е задолжен за скенирање на сос-
тојбите во нашава земја, ДПА се одлучи 
да биде предавникот. Ни помалку ни по-
веќе токму сега одлучи да го реафирмира 
спорниот таканаречен "Мајски договор" 
и да бара негово исполнување до Са ми-
тот на НАТО. Овој врв на безобразлук од 
страна на ДПА, која веројатно виде по-
годен момент за себеистакнување, ис-
клу чително се должи на состојбата во 
која подолго време се наоѓа оваа пар-
тија, која очигледно не може никако да 
излезе од сопствениот ќорсокак, во кој е 
подолго време, благодарение на своето 
делување како владејачка, но и како 
граѓанска партија.

Нискиот рејтинг, кој речиси се смета 
за дно, веќе подолго време е алармантен 
кај врхушката на ДПА, која тоа никако не 
може да го промени и покрај неколкуте 
сега веќе неуспешни обиди од типот на 
оставки за сите функционери и слично. 
Овие трик проби на лидерот Мендух Тачи 
завршија така како што и почнаа, со ја-
дење на малите и ситните риби, од носно 
со промена на директорчиња од третиот 
или од петтиот ешалон, односно со ими-
ња за кои и воопшто не знаевме дека се 
функционери во државава. Сè друго ос-
тана исто, вклучувајќи ги и министрите, 
кои најверојатно само ќе се ротираат од 
едно на друго министерско место.

Ваквите шеми на Тачи веќе станаа 
проѕирни за сите, и токму затоа, немајќи 
што друго, оваа партија посегна по 
нешто што не е нејзин проект ниту, пак, е 
нејзина работа. Застана во одбрана на 
борците на ОНА, и наместо ДУИ, сега таа 
бара пензии за некогашните терористи.

Преземањето туѓи проекти, а сè со 
цел да им се допаднат на одредена по-
пулација или, пак, да се зголеми нивниот 
рејтинг, кој патем е во константно па-
ѓање, не е ништо друго туку очајнички 
обид за себеспасување во пресрет на 
вонредните парламентарни избори. Обид 
со кој се надеваат дека до себе ќе ги 
доближат гласачите, кои исклучително й  
припаѓаат на ДУИ.

Погрешен обид кој дефинитивно ги 
води во опозиција!
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ЌЕ УСПЕЕ ЛИ ГРУЕВСКИ ЌЕ УСПЕЕ ЛИ ГРУЕВСКИ 
ДА ГО УБЕДИ ШЕФЕР?ДА ГО УБЕДИ ШЕФЕР?

ќе ја соопштуваме нашата вистина за 
проблемот на Грција. Во време на пау-
зата на кампањите САД ќе ја преземат 
целата работа во свои раце, и најве-
ројатно ќе излезат со решение, кое не ќе 
смеат да го одбијат и двете страни, во 
случајов и Република Македонија и Ре-
публика Грција. На некои нови така на-
речени преговори во Женева, Скопје, 
Брисел или во Атина!? Сеедно.

Затворањето на ова клучно прашање 
ќе мора да се случи до букурешкиот Са-
мит. Долго очекуваниот Самит на НАТО 
веројатно ќе биде последната рампа што 
ќе ни се спушти пред нос, за да ни каже 
дека проблемот со името повеќе не 
може да се одолговлекува, но во исто 
време ќе дојдеме и до последната врата 
која ќе треба да ја отвориме за да поч-
неме да чекориме по патот кон Европ-
ската унија. Токму затоа прашуваме дали 
јавноста е свесна за целава ситуација? 
Дали на нашиот политички врв му е ком-
плетно "чиста" ситуацијата за тоа каде 
во моментов се наоѓа Република Ма-
кедонија? Дали политичките партии во 
земјава се наоѓаат на висината на својата 
задача и знаење, и за момент своите 
партиски интереси ги оставаат зад себе, 
наспроти значењето на овој историски 

момент за Македонија? Можеби дел од 
нив ја разбираат тежината на ситуа ци-
јата, односно учествуваат во нејзиното 
решавање, но секако еден дел ја користи 
максимално за сопствен политички мар-
кетинг, без при тоа да води сметка за тоа 
што ќе биде утре!? 

Да. Токму така се однесува Демо крат-
ската партија на Албанците која, во овие 
сериозно значајни моменти за земјава, 
одлучи да работи на себе, со желба дека 
на овој начин ќе успее да го "набилда" 
својот низок рејтинг. Веројатно за мо-
мент оваа партија заборави дека е дел 
од власта, и одлучи да постапува попу-
листички-опозиционо, со надеж дека до 
себе ќе ги доближи оние кои никогаш не 
биле нејзини, односно оние за кои смета 
дека ќе бидат вистински предуслов за 
соборување на ДУИ од пиедесталот на 
најголема албанска партија во земјава.

ДПА Й СЕ ДОДВОРУВА 
НА ОНА

Во оваа максимално вжештена ат мо-
сфера, во која се наоѓа не само нашиот 
политичко-државен врв, туку и сите ние, 
граѓаните на Република Македонија, од-


