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Тачко ЛОКВЕНЕЦ

B арав макар и еден по-
даток "близок" на ЕУ и 
Македонија, однос но 
Скопје и Брисел. И 
за мислете најдов во 

заед ничката цена на чи нење 
на еден квадратен ме тар 
стан бена површина. Па ко га е 
така, си велам, зош то вед наш 
не речат: Ма ке донци, Албан-
ци, Срби, Тур ци, Роми и сите 
вие други етни  куми во оваа 
држава на надежта, елате во 
сè по  ши роките прегратки на 
Европ ската унија?!

Не велат, и не знам дали 
при крајов на месецов ќе 
речат, но едно знам: Ма ке-
донската приказна во ЕУ, 
ми личи на приказната за 
кипарскиот крал-вајар Пиг-
ма  лион до коски вљубен 
во својата статуетка Гала-
теа... Некни, прв пат да 
срет   нам човек (преку Евро-
атлантскиот клуб), кој нају-
баво ги знае бриселските 
при  лики и неприлики, да 
ни каже на сите в очи дека 
прие  мот на Република Ма ке-
донија во НАТО и во ЕУ, иск лу-
чиво зависи од - НАС!

Храбро, одважно и многу 
точ но од еден наш амба са-
дор Chef ole la mission ole 
la Repblique de Macedoine 
qupres de L’OTAN, д-р Нано 
Ру жин, кој очигледно не 
раз мислува македонски, ту-
ку европски, кој не ја бара 
ви  ната кај противникот, ту ку 
кај нас, кој опоменува за да 
не - загубиме. Има и други 
луѓе кои размислуваат и 
предупредуваат како Ру жин, 
дека самите ние си ја крои ме 
судбината, но тие збо руваат 
"од преку прагот". Амба са-
до рот во НАТО говори од 
- изворот.

Меѓутоа, слушајќи се 
са  мите себе (многу опасна 

сос тојба на духот), честопати 
се прашувам: а, кои сме ние? 
Де финиција до ден денешен 
- непозната. Оваа земја и 
овој народ сè уште немаат 
храброст да си погледаат в 
очи, кои се, што се, кон што 
одат. Има некои "дебели" 
оста тоци од минатото кои ни 
го заробиле умот во огради 
што немаат ама баш никаква 
смисла.

Една обична и логична 
апли кација, едно најнор-
мал но и човечко и државно 
приб лижување, ако сакате 
поп рецизно, и здружување, 
ние го претворивме во хам-
летовска дебата "да се биде, 
или да не се биде". Многу ни 
е страв од темница, а немаме 
визионери што ќе погледаат 
од "другата страна" кај што 
има светлост. Има едно прок-
летство што не ни дава мир: 
никогаш не сме биле са ми, 
и не сме одлучувале са мите 
за себе. Секогаш ќе се најде 
некој да ни се сме ша, да ни 
"организира демонстрации 
пред нечии амба сади"; да 
ни влезе во држав ниот 
двор со дозвола или без 
доз вола да ни го "на полни" 
со "производи" кај што, не 
дај Боже, може да се нај де 
и атомска бомба; да нè по-
ко леба и во потписите на 
пот  писниците на охридскиот 
До  говор... Прочитајте го она 
муд ро чоече Хавиер Солана: 
"...Прво охридскиот Договор 
мо ра да биде спроведен!".

Охридскиот Договор не 
е само - договор. Тој е ко н-
цепт на живеење, кни га со 
мно гу лекции, кои денес ка 
ни изгледаат тешки и не со-
владливи, па затоа се одне-
суваме со скришни опст рук-
ции кои, за жал, секогаш не 
погодуваат по главата. И 

Хрватска го крие својот ге-
нерал Готовина, но прв што 
му порача да отиде во Хаг е 
- Андрија Хебранг. А, да не 
прогнозираме за Коштуница: 
Ако ја добие власта во Срби-
ја, не му бега задачата на 
Џинџиќ, во некои рани зори 
да ги испорача во пакет или 
поединечно и Караџиќ и 
Мла диќ.

Најмногу што ме прави 
по малку скептичен е зошто 
на шите владари немаат 
сенс за вистинските луѓе во 
ЕУ. Па главниот човек што 
ја отвора вратата на ЕУ е 
Гинтер Ферхојген. Не знам, 
или можеби во мојата до-
кументација го немам тој 
по даток, но овој гвардијан 
на европската крепост за 
Ма кедонија знае само од 
не која разгледница. Сепак, 
нај многу што можат да апли-
цираат за Македонија се 
новинарите, оние со седело 
во Брисел. Тие не да не ја 
знаат атмосферата во сета 
"Балканска крчма", кој пие 
и на чија сметка, туку барем 
одблиску ќе видат што е 
што во оваа мала земја која 
не бара ништо друго освен 
природна припадност во 
семејството на - Европа.

На рекетот во рацете на 
Бран ко Црвенковски и Али 
Ахмети е сет-меч-топката, 
како ќе поентираме со "про-
тивникот" од другата стра на 
на мрежата. Засега ни Бран-
ко ја држи ситуацијата в раце 
во северните, источните и 
јужните делови на земјата, 
ама ни Али Ахмети во - за-
падните. Е, тоа Европа не го 
прифаќа како препорака за 
членство во нејзината заед-
ница... Сака ред, поредок и 
слобода на сите делови од 
една државна територија!


