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АНАЛИЗААНАЛИЗА

На крај од летото се донесе 
нова Влада во Република Ма-
кедонија, а тоа донесе тур бу-
ленции кај одредени гру па-
ции, како и нови надежи за на-
родот дека најпосле некој се-
риозно ќе ги разбере, а да не 
се прикажува за СЕРИО ЗЕН.

Но, како што обично и се 
случува во Македонија, по сè 
изгледа сме претплатени да 
бидеме директно и целосно 
вклучени во сè она што се слу-
чува околу албанскиот блок 
партии, околу протестите на 
ДУИ, околу нивната реакција 
во врска со тоа, околу пре го-
ворите на ВМРО-ДПМНЕ, со 
ДПА, околу тоа дали и ПДП ќе 
биде во Владата итн. итн. 

“
Eden odnos, ako ne 

napreduva za edna godina, 

nema kapacitet za 

napredok!

Станислав ПЕТКОВСКИ

”

И... изгледа како во Македонија да не-
ма Македонци. Со исклучок на "проб ле-
матичниот Македонец" и неговата т.н. 
Охридска архиепископија. Медиумите 
ни овозможуваат да се информираме 
само за оние кои прават проблеми или, 
пак, кои најавуваат проблеми.  Најпосле, 
тие се "питоми", не "брануваат", а по ма-
нир и на "меѓународната" и на нашите 
авторитети, така и нашите новинари, 
односот е дека тој што си СЕДИ МИРЕН - 
НЕ ПОСТОИ. Така, цела Источна Маке до-
нија НЕ ПОСТОИ. Бидејќи не се бунат, 
таму сè е в ред со човековите права. 
Возат "лади" и "пезетки" и сè е в ред, за 
разлика од западниот дел на Маке до-
нија, каде што "сè уште не се целосно 
остварени правата", не е целосно им-
плементиран охридскиот Рамковен до-
говор и, за среќа, по патиштата има 
многу "мерцедеси", "опели" и "бемвеа" 
на луѓе кои СÈ УШТЕ НЕ СЕ ЗАДОВОЛНИ 
СО СВОИТЕ ПРАВА. Значи, крајно време 
е и за тој дел од државата да се изготви 
некаков "рамковен договор", затоа што 
вака и понатаму Источна Македонија ќе 
биде прогласена како неинтересна и не-
проблематична, значи - "по манирот" НЕ 
ПОСТОИ.

Ова не е ништо ново, или "На западот 
ништо ново", но и кај интересот на ме-
диумите ништо ново, најчесто се ин те-
ресираат за тоа само кој се буни, кој не е 
задоволен, или кој има намера да прави 
проблеми, мирните - НЕ ПОСТОЈАТ. Ду-
ри и во периодов кој помина, дури и 
мал  ку ако се побуни реакцијата е по-
жестока, за да може да нè уверат дека 
има ред и закон во државава - таму каде 
што може - кај "мирните" (читај - неор-
ганизираните). 

Така и сега, повеќе од месец и по ло-

МИСЛАМ ЗНАЧИ   
ПРОБЛЕМИ ПРАВАМ  

вина по изборите и СДСМ се увери дека 
оние кои НЕ ПОСТОЈАТ, сепак "постоеле". 
Уште од времето на територијалната по-
делба на Македонија, и покрај сите при-
тисоци, "прослави за името", "пластични 
часовници и дипломати", од типот НАП-
РЕД-НЕ НАЗАД - сепак излегоа 450.000 

жители со право на глас, да гласаат про-
тив овој Закон и против оваа терито ри-
јална поделба. Само благ осврт на оваа 
бројка требаше тогашната Влада да ја 
убеди дека нема на што да се надева на 
следните избори. Беше потребно да се 
случи таков успех во областа на еконо-
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СЕ РАЗБИРА ДЕКА ОПОЗИЦИОНИОТ СТАВ Е ПОЛЕСЕН, БИДЕЈЌИ 
ВО СЕБЕ СОДРЖИ ПОВЕЌЕ КРИТИКА ОТКОЛКУ ПРЕДИКЦИЈА И АН
ГАЖМАН, НО ОНА ШТО ВЧУДОНЕВИДУВА Е КРАТКАТА ДИСТАНЦА 
ОД КАТАСТРОФАЛНИТЕ ЕКОНОМСКИ ЕФЕКТИ, ОД НЕПОЧИ ТУ ВА
ЊЕТО НА НАРОДОТ И ОД ДРАСТИЧНИОТ ПАД НА ГРАЃАНИНОТ И 
СЕКОЈДНЕВНОТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА "АПСОЛУТНО СИРОМАШНИТЕ 
ЛУЃЕ"  А ВИДИ, КРЕАТОРИТЕ НА ОВА СЕГА, САМО ПО НЕКОЛКУ 
СЕДМИЦИ, СЕ ЗАГРИЖЕНИ. 

ЦЕЛИ ЧЕТИРИ ГОДИНИ БЕА БЕЗГРИЖНИ, "СÈ БЕШЕ В РЕД", А ЕВЕ 
СЕГА НОВА ВЛАДА И ГОЛЕМА ЗАГРИЖЕНОСТ. МОЖЕБИ ЗА СЕБЕ? 
МНОГУМИНА ЌЕ СЕ СОГЛАСАТ ДЕКА НА МАКЕДОНИЈА НЕ Й СЕ 
ПОТРЕБНИ ТАКВИ ОПОЗИЦИОНЕРИ, КОИ ПРЕКУ ЗАБОРАВАЊЕ НА 
СВОЕТО, СО "ЗАГРИЖЕНОСТ" БАРААТ ПРОСТУВАЊЕ ОД ДРУГИТЕ И 
ОД СЕБЕ, А ПОТОА И ВРЕДНОСТ И КАЈ ДРУГИТЕ И КАЈ СЕБЕ ЗА ОНА 
ШТО ГО НАПРАВИЛЕ ИЛИ, УШТЕ ПОТОЧНО, ЗА ОНА ШТО НЕ ГО 
НАПРАВИЛЕ.

 ПОСТОЈАМ, ИЛИ 
   ЗНАЧИ ПОСТОЈАМ

оние кои НЕ ПОСТОЈАТ, поради тоа што 
освен гласањето, нема да направат ниш-
то. Но, сепак направија НЕШТО. И мис-
лам дека по оваа Влада нема повторно 
да има "На 15 септември народот ќе..."! 

Она што сепак е корисно за чита те-
лите и најпосле нешто што народот тре-
ба да го знае е дека во овој период ќе се 

уверија дека многу брзо можат да се 
соживеат со опозиционата улога, и ка-
ко зад себе да немаат ништо, инсис ти-
раат на ПРИНЦИПИЕЛНОСТ ВО КОА ЛИ-
ЦИИ, во анализа на претстојни актив-
ности и во персонална критика. Се раз-
бира дека опозициониот став е полесен, 
бидејќи во себе содржи повеќе критика 

НАЈПОСЛЕ, ТИЕ СЕ "ПИТОМИ", НЕ "БРАНУВААТ", А ПО МАНИР И 
НА "МЕЃУНАРОДНАТА" И НА НАШИТЕ АВТОРИТЕТИ, ТАКА И НА ШИ
ТЕ НОВИНАРИ, ОДНОСОТ Е ДЕКА ТОЈ ШТО СИ СЕДИ МИРЕН  НЕ ПОС
ТОИ. ТАКА, ЦЕЛА ИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА НЕ ПОСТОИ. БИДЕЈЌИ 
НЕ СЕ БУНАТ, ТАМУ СÈ Е В РЕД СО ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА. ВОЗАТ "ЛА
ДИ" И "ПЕЗЕТКИ" И СÈ Е В РЕД, ЗА РАЗЛИКА ОД ЗАПАДНИОТ ДЕЛ 
НА МАКЕДОНИЈА, КАДЕ ШТО "СÈ УШТЕ НЕ СЕ ЦЕЛОСНО ОСТВАРЕНИ 
ПРАВАТА", НЕ Е ЦЕЛОСНО ИМПЛЕМЕНТИРАН ОХРИДСКИОТ РАМ КО
ВЕН ДОГОВОР И, ЗА СРЕЌА, ПО ПАТИШТАТА ИМА МНОГУ "МЕР ЦЕ
ДЕСИ", "ОПЕЛИ" И "БЕМВЕА" НА ЛУЃЕ КОИ СÈ УШТЕ НЕ СЕ ЗАДО
ВОЛНИ СО СВОИТЕ ПРАВА. ЗНАЧИ, КРАЈНО ВРЕМЕ Е И ЗА ТОЈ ДЕЛ 
ОД ДРЖАВАТА ДА СЕ ИЗГОТВИ НЕКАКОВ "РАМКОВЕН ДОГОВОР", 
ЗАТОА ШТО ВАКА И ПОНАТАМУ ИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА ЌЕ БИДЕ 
ПРОГЛАСЕНА КАКО НЕИНТЕРЕСНА И НЕПРОБЛЕМАТИЧНА, ЗНАЧИ 
 "ПО МАНИРОТ" НЕ ПОСТОИ.

мијата, за дел од овие гласачи да "забо-
рават" на ваквото "распродавање" на те-
риторијата на Македонија. Но, и сега, 
како и тогаш, знаевме дека сè е "ДОГО-
ВОРЕНО" и дека токму и се сметаше на 

користи образецот кој го нарекувам АМ-
НЕЗИЈА-АМНЕСТИЈА, кој го видов уште 
од првите денови веќе во изборот на 
новата Влада. Дотогашните челници во 
владејачката партија во Македонија нè 

отколку предикција и ангажман, но она 
што вчудоневидува е КРАТКАТА ДИС ТАН-
ЦА од катастрофалните економски ефек-
ти, од непочитувањето на народот и од 
драстичниот пад на граѓанинот и се кој-
дневното зголемување на "апсолутно 
сиромашните луѓе" - а види, креаторите 
на ова сега, само по неколку седмици, 
се ЗАГРИЖЕНИ. Цели четири години беа 
БЕЗГРИЖНИ, "сè беше в ред", а еве сега 
нова Влада и ГОЛЕМА ЗАГРИЖЕНОСТ. 
Мо  жеби за себе? Многумина ќе се со-
гласат дека на Македонија не й се по-
требни такви опозиционери, кои преку 
заборавање на своето и со "загри же-
ност" бараат простување од другите и 
од себе, а потоа и вредност и кај другите и 
кај себе за она што го направиле или, уш те 
поточно, за она ШТО НЕ ГО НАПРАВИЛЕ. 

За волја на вистината, кога во Соб ра-
нието има опозиција, која е со голем ба-
гаж и со игнорантски однос кон 450.000 
луѓе, само од пред две години, тогаш и 
на партиите кои се на власт им овоз мо-
жуваат да имаат алиби за своите неус-
песи и да бидат комотни во своето вла-
деење, бидејќи не можат принципиелно 
да бидат критикувани. Балансот на ниво 
позиција-опозиција тогаш попрво би се 
пренесувал внатре во владејачката коа-
лиција. Така, ако граѓаните очекуваат 
дека сегашната опозиција би можела 
тоа да го остварува, тогаш тоа ќе може 
со оние свои делови кои не биле ин-
волвирани во претходното владеење, 
со чест кон исклучоците. Сепак, долго-
годишното живеење на овие простори, 
ме уверило дека доколку човекот го 
игнорира својот катастрофален резул-
тат и рејтинг, доколку е почесто во ме-
диумите и доколку доволно е упорен во 
тоа дека тоа дава резултати т.е. амне-
зија-амнестија. Дури и по некое време 
процесот на "боење" на минатото, пот-
помогнато со одредени "фабрички" еле-
менти може да се "ретушира" и она што 
тогаш во тој период било "ГАФ", со овој 
систем се пренесува како креативност, 
неформалност или, пак, најпосле како 
"мала грешка". Сепак, и во овој период 
од старата Влада имаше и луѓе кои на-
вистина работеа, кои независно во која 
Влада ќе бидат ќе даваат резултати по-
ради својот однос кон функцијата и ра-
ботата. Но, таквите луѓе токму поради 
тоа не го забораваат својот труд и ан-
гажман, па така тие нема да сакаат сво-
јот труд тука-така да го заборават, за да 
им биде простено, всушност нема кој да 
му простува на оној кој работи.

Така, наместо само да се инте ре си-
раме и само да ја анализираме актив-
носта на оние кои се "БУНАТ" или "ЗА-
БОРАВААТ", можеби токму во овој пе-
риод е крајно време соодветен третман 
да добијат оние кои беа третирани дека 
НЕ ПОСТОЈАТ. Можеби некои работи, 
или закони, или решенија треба да се 
доведат повторно назад, бидејќи без 
тоа не се оди напред.  


