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ОГЛЕДАЛО

B

Станислав ПЕТКОВСКИ

-ЦАРСТВО НА ДЕМИНУТИВИ
о сеопштата т.н. "па -
ника" во ЕУ, по не-
изгласаните ре фе-
рендуми во Фран-
ци    ја и во Холандија, 
очигледно е дека 
критериумите и на-
соките во неа се ме-

нуваат.
А ние, малите држави, иако внат-

ре во нив не сме мали, "малите" на-
ивни стратегии нè ставаат во "ма-
ло", и како што милуваме си се на-
рекуваме "Македонче"; "Државче" 
и сл.

"Нормално" од аспект на де ми-
нутив - Македончето и овој пат 
"пос   ледно ќе се разбуди" и ќе ви-
ди дека "одело" во некој си "крив 
правец". Нормално, велам, токму 
поради тоа дека кормилото на др-
жавата и овој пат е во рацете на 
слична гарнитура како и кон кра-
јот на 80-тите и на почетокот на 
90-тите. Ако се сеќавате, тогаш из-
гледаше неверојатно Југославија 
да се распадне, пред тоа изгле да-
ше неверојатно Берлинскиот ѕид 
да падне, но ете... Македонциве 
последни се "освестија" од ле тар-
гијата за некоја си СФРЈ, додека по-
литичката гарнитура на Сло вен ци-
те, десет години порано се под гот-
вуваше за тоа. Дури и сè уште на-
шето осамостојување е со "ПРАВО 
НА СТАПУВАЊЕ ВО СОЈУЗ  СО ЈУ-
ГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВИ". Тогаш-
ната ВМРО-ДПМНЕ "врескаше" и 
ин   систираше за што побрзо ос вес-
тување, а другиве им велеа "ШТО 
ВИ Е ВАМ?!?".

Така е и сега. Проширувањето 
на ЕУ ретерира, но ние само пое-
динечните изјави на некој од ЕУ 
администрацијата, кои не се обвр-
зувачки, ги третираме во ме диу-
мите и си се правиме како да е сè 
по старо. Да живее СФРЈ, ДА ЖИ-
ВЕЕ БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО 
И ПРУГАТА.

Не е ништо лошо што некои ев-

ропски држави разбраа дека про-
ширување и само проширување 
не е развој, не е добро. Наспроти 
нив, мудрите и стратешки (по сим-
патични и ефикасни) Американци, 
ако можеа и Иран ќе помогнеа да 
се приклучи кон ЕУ, само за да не 
биде ЕУ ефикасна како нив.

Но, ние и натаму со исти сред-
ства, со ист ентузијазам, со исти 
рамковни договори, со глори фи-
цирање на резултатите од Пра шал-
никот, не си се грижиме за соп-
ствената држава, нација, етнички 
заедници и сл. Најпосле, подобро 
е така приклучени. Која и да е по-
литичка гарнитура на власт ќе са-
ка да ја втурне сопствената одго-
ворност во ОПШТАТА ЕУ ОДГО ВОР-
НОСТ - што побрзо!!! Нашата по ра-
ка е како: "ајде, што побрзо да се 
вклучиме, дека овие нашиве Ал-
банци стигнаа до знаме!" Кога ќе 
се приклучиме, тоа ќе биде работа 
на ЕУ, а не на нас и на нив. А по-
делбата на "НАС" и "НИВ" оди сè 
побрзо и побрзо, наспроти опш-
тите и лицемерни ентузијазми и 
од двете страни.

Територијалната поделба и РЕ-
ФЕРЕНДУМОТ беа проследени со 
пропаганда "НИЕ ВО ЕУ". Терито ри-
јалната поделба се "направи", ре-
фе рендумот пропадна, а што ако 
не отидеме во ЕУ. Чија е тогаш 
"ПОЛИТИЧКАТА ОДГОВОРНОСТ" со 
што мафтаа заговарачите на про-
паст на референдумот и за тери-
торијалната поделба, која беше по-
веќе "како за ЕУ", а не за домашните 
жители. Сега сме подалеку од ЕУ, 
која си има свои грижи. Ај, сега!!! 
Во која насока и како? Токму и на 
ова се потврдува правилото дека 
оној, или оние, кои одат само на 
план А, а немаат резервен план Б, 
или Ц, го плаќаат цехот (со "ц"). ЕУ 
си има план Б. Очигледно е дека 
планот Б е "затворени до по на та му".

А, очигледна е и христијанската 
реакционерна компонента во Ев-

ропа, наспроти муслиманскиот фун-
даментализам, едноставно Евро пеј-
ците не сакаат во нивната ЕУ да се 
зголеми процентот на муслима ни-
те. Така, очигледно е дека и покрај 
говорите "во ракавици" својствени 
на ЕУ дипломатите, крајната цел е 
таа. Каде што во државите во Ев-
ропа ќе има феномен на "ЛЕ ПЕН", 
таму политичките гарнитури ќе 
кал кулираат со христијанството и 
ќе се плашат од реакцијата и зго ле-
мувањето на поддршката кон "ЛЕ 
ПЕН" феномените. Најпосле, токму 
државите во кои не успеа рефе рен-
думот имаат развиено такви фено-
мени. Ова не е ниту расизам, ниту 
недемократичност, ова е страте ги-
ја и задоволување на потребите 
на СВОИТЕ ОД СВОИТЕ. Ако ние 
сме учени, преку наши поединци, 
да ја "тераме" агендата на други, 
тоа не е правило и за сите други.

Но, како и да е, нам ни останува 
"играријата" со ЕУ, те сме поблиску, 
те сме подалеку. Потоа само уште 
ова, па само уште она. И... додека 
ние си играме така, другите околу 
нас, дел по дел, кини, дел по дел 
нижи... и кога повторно ќе се ос-
вестиме, ооооп - половина држава 
ја нема, друга нација направила де-
мографска невооружена окупа ци-
ја. Оооооп, пола нација ја нема, отиш       -
ла во Австралија, Канада, Америка 
и... потоа не е важно, и онака ќе не-
ма што да се интег рира.

Ваквиот песимизам не е теорија 
на заговор, но својство на сите 
добри стратегии е да се земаат 
предвид сите АЛТЕРНАТИВИ, од 
најпесимистичките до најоптимис-
тичките. Сум се изнаслушал при-
казни за банкрот на поединци и на 
фирми, кои имале стратегија од 
типот: "Ако земам од ва му, потоа 
тоа ќе го направам волку, а со тоа 
ќе земам по евтино од оној, бидејќи 
имам доверба во него, потоа кога 
тоа ќе го помножам со толку и јас 
на крај еее...богат!!!" 


