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�НОЕВА БАРКА� ЗА ГРАЃАНИТЕ

Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА КАМПАЊА СО РАЗЛИЧЕН ВИОЛИНСКИ КЛУЧ

Референдумската ка-
м  па ња уште не поч-
нала, а душе гри ж ни-

ците ги вкрстија рака в иците 
околу парите, бидејќи проп-
агандата ‘За’ или ‘ПРО ТИВ’ е 
одлична мека за покри вање 
на личните страсти кон “шу-
шките”, а не кон сушти на та на 
референдумското праш ање. 
Но, во овој момент тоа и не е 
толку битно, кој колку ‘дола-
ри или евра ќе потроши за 
пропагандата’, колку двата 
концепта  се кристално јасни 
пред почнувањето на рефе-
рендумските карвани. СДСМ, 
ДУИ и ЛДП ќе го бараат свој-
ат спас во убедувањето на 
народот за наводната ште т-
ност на референдумското 
изја снување и повторното 
созда вање тензии и неси гур-
ност во државата. Наспроти 
нив, иницијаторот Светскиот 
македонски конгрес, Тодор 
Петров, ќе плива со старите 
ајкули, кои му се приклучија 
на најдемократскиот проект 
во Република Македонија, 
откако ги исцрпија сите мо-
жно сти за сопствено рехаби-
литирање.

ТАЈНИТЕ ФОНДОВИ

Тодор Петров ќе се оби де 

Борбата е тешка, но таа се добива во арената. Во 
пропагандниот спектакл ќе учествуваат и 
мали и големи политичари, но и заталкани 
аналитичари. Карванот го почна Меѓуна род-
ната кризна група, но битно е што ќе прават 
домашните. Тие сега го делат колачот, но кој 
ќе ги даде парите?

Тодор Петров ќе мора да се потпре на своите 
столбови, опозицијата, невладините органи-
за ции и медиумите кои ја поддржуваат него-
вата идеја. Додека, пак, власта може мирно 
да ги следи нивните чекори, бидејќи имаат 
‘бесни’ возила, ја имаат МТВ, но и други 
медиуми.

да го убеди маке дон скиот 
народ, Албанците и сите 
други, дека со ова гла сање 
не се уништуваат Рам ко-
вниот договор и децен тра-
лизацијата, и дека се нема 
седум животи за спас на др-
жавата и на граѓанскиот ко-
нцепт за развој на земјава. 
Всушност, со референдумот 
не се запира децентра лиза-
цијата, туку демократското 
право се доближува до  гра-
ѓаните, сами да одлучуваат 
за даноците и за локалните 
проблеми. Но, сепак на ини-
цијаторот најголем проблем 
ќе му биде пропагандната 
машинерија на власта. Таа ќе 
ја црпи својата енергија од 
“Буџетот на РМ”, од тајните 
фондови и од дотациите на 
ДУИ. Истовремено ќе се реа-
ктивираат и локалните ‘паши 
и бегови’ т.е. привремено пе-
н зио нираните команданти 
на ОНА, кои ќе го заплашу-
ваат народот. Како тогаш да 
се оди од праг до праг, од 
куќа до куќа и да се објаснува 
целта на референдумот? 
Многу тешко, но спокојно, 
‘кроце по кроце’, и со ‘усул’ 
во главата, бидејќи пред 
себе Тодор Петров  ќе има 
аждаја. Таа нема да бира 
ниту средства, ниту ќе бира 
начини за да не успее ное-
мврискиот референдум, бид-
еј ќи не им успеа проектот на 
‘15 септември’ да им ја пре-

даде власта во рацете на 
народот.

НИСКИ УДАРИ

Референдумот е ‘Ноева ба-
р ка’, симбол на граѓанскиот 
отпор, но и метафора за нем-
оќта да ги остварат соп-
ствените права, кои сè пове-
ќе им се загрозени. Затоа, 
изјаснувањето е сламка на 
спасот за која мораат да се 
здружат и средствата и сев-
купниот можен човечки по-
тенцијал. Во политичката бо-
рба ќе има ниски удари, но и 
неочекувани потези, кои ќе 

ја фрапираат домашната и 
меѓународната јавност. Во 
овој момент, надворешните 
фактори се обидуваат да се 
дистанцираат од внатре-
шните превирања. Меѓутоа, 
цело време ги контролираат 
внатрешните играчи. Затоа, 
нема да нè зачудува ако тие 
ја поддржат политиката на 
власта, бидејќи ако рефе-
рендумот успее тоа ќе биде 
шлаканица за странците. Но, 
тој нема да ги забави рефо-
рмите, туку ќе го отрезни 
наро дот и дефинитивно ќе 
им застане на патот на ретро-
градните процеси во Репу-
блика Македонија. Поради 

тоа, бор бата е тешка, но таа 
се доби ва во арената. Сега 
таа се подготвува за ‘крвав 
духовен пропаганден спе-
ктакл’, во кој ќе учествуваат и 
мали и голе ми деца, и мали и 
големи политичари, но и за-
талкани аналитичари. Карв-
анот го почна Меѓународната 
кри зна група, но битно е што 
ќе прават домашните. Тие 
сега го делат колачот, но кој 
ќе ги даде парите? Тодор 
Петров ги нема и ќе мора да 
се по тпре на своите стол бо-
ви, опо зи цијата, невла ди ни-
те орга ни зации и медиу мите 
кои ја поддржуваат не го в ата 

идеја. Додека, пак, власта 
може мирно да ги следи 
нивните чекори, би дејќи има-
ат ‘бесни’ возила, ја имаат 
МТВ, но и други меди уми кои 
ги фи нансира од тајните фон-
дови. Тоа ја дока жува старата 
пого ворка: сре д ствата ја 
опра вдуваат целта. Но, за 
што се борат граѓаните, одн-
осно против што со рефе-
рендумот се бори циви лното 
население? За својата су-
дбина. Таа е во рацете на 
народот. Но, дали на 7 ноем-
ври ќе се случи народот, или 
на овој датум нему ќе му 
биде ускратено најдемо кра т-
ското европско право?   


