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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

Д О КОЛ К У  М Е Ч К АТА  И  М АЧ К АТА  М      ОЖ АТ,  ТО ГА Ш  М ОЖ АТ  И  М А К Е Д О Н И Ј А  И  Г Р Ц И Ј А ! ?Д О КО Л К У  М Е Ч К АТА  И  М АЧ К АТА  М   

Мачката Муши и нејзината џи-
новска пријателка мечката Ма-
еу  шен се неразделни прија тел-

ки. Пријателството меѓу мачката и меч-
ката почнало пред осум години, кога 
Муши случајно се појавила пред живеа-
лиштето на Маеушен. Од тој момент тие 
не можат да замислат да не бидат за ед-
но, потенцираат од берлинската зоо-
лошка градина, каде се наоѓаат овие 
чуд ни пријателки. Доказ за сè тоа е фак-
тот што пред извесен период, кога мо-
рало да биде реновирано живеалиштето 
на мечката, односно кога Маеушен би-
ла преместена во кафез, нејзината при-
јателка мачката Муши цел ден седела 

Неспорно е дека е навредливо 
да се слуша францускиот 
претседател Никола Саркози како 
ви порачува да ја сакате Грција. 
Но, доколку се остават емоциите 
на страна, дефинитивно може да 
се забележи дека Саркози го 
говори она што сите останати 
земји-членки на Унијата го 
шепотат меѓу себе, бидејќи да не 
беше така Република Македонија 
ќе добиеше конкретен датум за 
преговори или, пак, оптимистична 
најава дека тоа ќе се случи на есен. 
Наспроти тоа, Македонија е 
првата земја кандидат за членство 
во Унијата, која доби задача да го 
реши проблемот со името на 
сопствената држава доколку сака 
да й пристапи на ЕУ. Од таму, 
комплетно паѓа во вода 
констатацијата дека земјава 
напредува и дека нејзиниот 
напредок е критериум за 
зачленување.

Преговарачот на ОН за спорот 
кој Македонија го има со Грција 
доаѓа со актовка во која се наоѓа 
нов предлог. Повторно на маса се 
става старо-новиот предлог, 
Северна Република Македонија, 
односно негова модифицирана 
варијанта, Република Македонија 
во заграда северна. Но, дали е ова 
предлогот кој ќе биде вистинско 
решение за проблемот? Дали со 
ова решение, се разбира, доколку 
Р Македонија се согласи, ќе се 
стави крај на сите нереални 
барања на нашиот сосед или, пак, 
истите и натаму ќе продолжат, но 
во друг правец? Дали Грција ќе 
застане на името и нема да ја 

продолжи својата битка и за 
јазикот и за нацијата на 
Р Македонија? Каде е крајот?

можеби се во спротивност со нивните 
начела или, пак, се во спротивност со 
идеите и со заложбите, кои одредени 
земји ги имаат за една определена си-
туација.

МАКЕДОНИЈА ВО ВИТЕЛОТ 
НА ТРАЈНИТЕ ИСТОРИСКИ 

ПРИЈАТЕЛСТВА!

Во овој маѓепсан круг од пријателства 
поради интерес, пријателства поради 
историски нишки или (не)пријателства 
поради тоа што во одреден момент сте 
(во)надвор од големата игра се наоѓа и 
Република Македонија. Во овој круг се 
врти нашата држава на патот кон Ев-
ропската унија, соочена со моќта на со-
седот, кој го оспорува нашето вле гу ва-
ње во клубот, и истовремено ни пре-
зентира што значи да си дел, а што ако 
си надвор од него!? Во овој вител Ре пуб-
лика Македонија се соочува со зна че-
њето на трајните историски прија тел-
ства, како она меѓу Франција и Грција. 
За жал, Македонија во овие осумнаесет 
години, поради константно лошите ам-
басадорски решенија, не успеа да со-
здаде таков вид пријателство со ниту 
една европска држава. Овој преголем 
хендикеп сега ни се удира од глава, и 
тоа во моментите кои дефинитивно се 
најважни за нашава земја, во моментите 
кога сме во цајтнот за решавање на спо-
рот со Грција и фаќањето на последниот 
воз за НАТО, но и во предвечерјето на 
добивањето на шансата за отпочнување 
преговори за влез во Европската унија.

По сè изгледа токму во овие моменти 
Република Македонија сфати што значи 
трајното пријателство меѓу Франција и 
Грција. Да потсетиме, Франција е зем-
јата која во наредните шест месеци ќе 
претседава со ЕУ, од носно кога Ма ке-
донија ќе треба да го добие годишниот 
извештај за напре докот. Истовремено, 
веројатно Македонија ја сфати и соли-

пред кафезот. Забележувајќи ја тагата 
на мачката чуварите й дозволиле да 
влезе во кафезот на мечката, по што 
објаснуваат дека следело целодневно 
прегрнување меѓу двете животни. Ток-
му поради тоа раководството на бер-
линската зоолошка градина одлучило 
во новото живеалиште на Маеушен да 
се најде и соодветно место за Муши, со 
што тие повеќе на ниту еден начин 
нема да бидат разделени.

Оваа приказна неодамна ја објави 
британскиот весник "Дејли мејл" и таа е 
уште еден доказ дека чуда се случуваат, 
односно дека можат да се создадат чуд-
ни пријателства, како резултат на мо-
ментната ситуација во која живеат две-
те единки или, пак, како резултат на зб-
лижувањето, кое очигледно се слу чи ло 
спонтано. Оттука се поставува пра ша-
њето дали истото може да се случи и 
со највозвишеното суштество-човекот? 
Да ли тој може да стане неразделен при-
јател со посилниот од него, на пример, 
со лавот? Многу пати до сега се за бе-
лежани пријателства меѓу човек и куче, 
човек и мачка, човек и папагал, но дали 
е можно пријателство меѓу човек и кро-
кодил? Дали човекот може да си до зво-
ли да биде неразделен пријател со не-
кој кој е посилен од него, макар и да е 
рамен на него како битие, односно чо-
век? Да, можно е. Сите ние со некого 
сме неразделни. Но, понекогаш се оби-
дуваме да бидеме пријатели и со оние 
за кои е јасно дека се посилни од нас. 
Тоа се нарекува интерес.

Денес интересот е главна алатка за 
функционирање меѓу луѓето. Интересот 
е тој кој ги зближува, но тој и ги од да-
лечува луѓето едни од други. По оваа 
логика не функционираат само луѓето, 
туку и државите. Евидентен пример за 
тоа е најголемото здружувачко друштво 
на овој континент - Европската унија. 
Земјите-членки на Унијата толку многу 
се штитат меѓу себе што се чини дека 
понекогаш донесуваат и одлуки кои 

МЕЧКАТА И МАЧКАТА МОЖАТ ЗАЕДНО ДА МЕЧКАТА И МАЧКАТА МОЖАТ ЗАЕДНО ДА 
СЕ ДРУЖАТ. ЌЕ МОЖЕМЕ ЛИ И НИЕ? СЕ ДРУЖАТ. ЌЕ МОЖЕМЕ ЛИ И НИЕ? 
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Д О КОЛ К У  М Е Ч К АТА  И  М АЧ К АТА  М      ОЖ АТ,  ТО ГА Ш  М ОЖ АТ  И  М А К Е Д О Н И Ј А  И  Г Р Ц И Ј А ! ? ОЖ АТ,  ТО ГА Ш  М ОЖ АТ  И  М А К Е Д О Н И Ј А  И  Г Р Ц И Ј А ! ?

ФРАНЦИЈА ГО ГОВОРИ ФРАНЦИЈА ГО ГОВОРИ 
ГЛАСНО ОНА ШТО ГЛАСНО ОНА ШТО 

ЕВРОПА ГО ШЕПОТИ!?ЕВРОПА ГО ШЕПОТИ!?
дар носта на земјите-чл ен ки, кои 
на министерскиот соста нок ед-
но гласно одлучија на Ре пуб лика 
Ма кедонија да не й  да дат зе ле-
но светло, односно кон кретен 
датум за отпочнување прего-
вори. Овој последен удар е уште 
една шлаканица за на шиот на-
предок, но и уште еден сигнал 
кој вели дека Република Грција е 
таа која ја води играта наспроти 
македонските заложби да по ка-
жеме дека вистината е на наша 
страна. Факт е дека се когаш вис-
тината излегува на ви делина, но 
дали во нашиот слу чај тоа ќе се 
случи предоцна?

Неспорно е дека е навред ли-
во да се слуша францускиот пр-
ет седател Ни ко ла Саркози како 
ви по рачува да ја са ка те Грција. 
Но, доколку се остават емо циите 
настрана, дефи нитивно ќе може 
да се забележи дека Саркози го 
говори она што сите ос та нати 
земји-членки на Унијата го шепотат 
меѓу себе, бидејќи да не беше така Ре-
публика Македонија ќе добиеше кон-
кретен датум за пре го вори или, пак, оп-
тимистична најава де ка тоа ќе се случи 
на есен. Но, наспроти тоа Република Ма-
кедонија е првата зем ја кандидат за 
членство во Унијата која доби задача да 
го реши проблемот со името на соп стве-
ната држава доколку сака да й пристапи 
на Унијата. Оттаму, комплетно паѓа во 
вода констатацијата дека зем јава на-
предува и дека нејзи ниот на пре док е 
критериум за зачле нување.

СЕВЕРНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА!?

Преговарачот на Обединетите нации 
за спорот кој Република Македонија го 
има со Грција околу нашето име кој, за 
жал, стана главен критериум за влез на 

државава и во НАТО и во Европската 
унија, доаѓа со актовка во која се наоѓа 
нов предлог. Овие шпекулации веќе се 
објавени во грчките медиуми, каде на 
маса повторно се става старо-новиот 
предлог Северна Република Македо ни-
ја, односно негова модифицирана вари-
јанта, Република Македонија во заграда 
северна. Наводно ова е предлогот со 
кој медијаторот Метју Нимиц ќе ин си-
сти ра конечно да се затвори ова пра-
шање, кое веќе стана оптоварување не 
само за нас, туку и за цела Европа, осо-
бено за Соединетите Амери кан ски Др-
жави, кои се наши најсилни лобисти во 
овој проблем. Но, да ли ова е предлогот 
кој ќе биде вистинско решение за про-
бле мот? Дали со ова решение, се раз-

бира, доколку Република Македо-
нија се согласи, ќе се стави крај 
на сите не реални барања на на-
шиот сосед или, пак, истите и на-
таму ќе про должат, но во друг 
пра вец? Дали Грција ќе застане 
на името и нема да ја продолжи 
својата битка и за македонскиот 
јазик и за маке донскиот народ? 
Каде е крајот?

Ова се прашањата кои и на-
таму лебдат во воздух и се не јас-
ни. Малку е веројатно дека грч ко-
то лудило ќе застане на името. 
Хистеријата која, пред сè, Грција 
ја манифестира во сопствената 
земја, но и во ЕУ и во НАТО, си гур-
но ќе продолжи. Исто како што ќе 
продолжи и македонската гол-
гота за докажување дека прав-
дата е на наша страна, особено во 
наредниот период кога Франција 
ќе го има кормилото на Унијата. 
Македонија издржувала и во по-

тешки моменти. Издржувала и во мо-
менти на тешко ембарго од страна на 
Грција, но и во моменти кога Европската 
унија едноставно ни го одзеде правото 
да кажеме дека сме Ре публика Маке до-
нија. Значи, нема ниш то ново. Един стве-
но изненадувачки е што и по осумнаесет 
години европските земји не се обидоа 
до крај да го сфатат нашиот проблем и 
конечно да го ре шат.

Оттука се прашувам дали мечката 
Мае ушен, во случајов Грција, и мачката 
Муши, во случајов Македонија, некогаш 
ќе можат да бидат пријатели? Ќе успеат 
ли да ги воочат и да ги надминат раз ли-
ките меѓу себе, и да се однесуваат како 
вистински соседи? Големината на меч-
ката во моментов е неспорна, наспроти 
таа на мачката. Но, пријателствата се 
градат, иако за нив е потребно време. 
Доколку можат Маеушен и Муши, тогаш 
дефинитивно можат Република Маке-
донија и Република Грција!

ВРЕМЕТО НИ ИЗМИНУВА. 
КАДЕ Е МАКЕДОНИЈА?


