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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Преку грбот на НВО 
секторот се испраа 
милиони евра, при што 
намерно се правеа општи 
хајки за да се оцрнат 
кариерите на одредени 
видни интелектуалци и 
политичари.

Истовремено се 
исконструираа многу 
лажни случаи за в затвор 
да се испратат невини 
лица, иако за нив не беа 
поднесувани правосилни 
судски одлуки.

Проектите беа легло за 
перење пари и за лажно 
прокламирање на 
одредени квази 
интелектуалци, кои 
пишуваа стручни 
мислења. Додека, пак, 
странците кои даваа пари 
се согласуваа со овој 
начин на водење или 
бистрење на внатрешна 
политика, бидејќи тоа им 
одеше на рака за да ги 
унакажат македонските 
политичари, но и да ја 
креираат внатрешната, 
регионалната и 
геостратешката 
политика.

Крајно лошата внатрешна и не де-
финирана состојба во "Транспа-
рентност Македонија" не е после-

дица на личната и на персоналната 
војна меѓу Драган Павловиќ-Латас и Са-
шо Ордановски, или меѓу Слаѓана Та се-
ва и Ѓунер Исмаил, туку зад параванот 
се кријат многу политички заткулисни 
игри. Вклучувањето на експретсе да те-
лот Зоран Јачев во рингот, кој се оби-
дува да ги исправи многуте "криви Дри-

ШТО СÈ СЕ СЛУЧУВА ЗАД 
ПАРАВАНОТ НА НЕВЛАДИНИОТ 
СЕКТОР?

"ТРАНСПАРЕНТНОСТ МАКЕДОНИЈА" СТАНА 
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ни" кои се одвиваа и за време на не-
говото "фабричко" битисување и прет-
седателствување со организацијата, не 
претставува излезно решение од дла-
боката криза, туку масло за догревање 
на огнот. Но, ако  проблемот на "Транс-
парентност Македонија" се разгледува 
како изолиран пример, тогаш веројатно 
постојат и "задни намери" не само да се 
има превласт врз влијателната невла-
дина организација, туку и нејзино на-
мерно еутанизирање, бидејќи во на-
шава држава претстои битката против 
корупцијата и организираниот крими-
нал, која секако ќе го отвори прашањето 
за поврзаноста на одредени судии, 
адвокати и нотари со подземните еле-
менти во општеството. Во контекст на 
ова може да се актуелизира и пра ша-
њето за завршувањето на мисијата која 
досега во земјава ја имаше "Транс па-
рентност Македонија".

Значи, не станува збор за конс трук-
тивен или статутарен проблем, туку но-
вонастанатата ситуација се должи на 

отворената битка меѓу најголемите ма-
кедонски политички субјекти, кои сака-
ат да имаат превласт врз невладиниот 
сектор, кој сите овие 15 демократски го-
дини служеше како овца за стрижење 
или за нечие "бламирање". 

Имено, овој врел костен е карак те-
ристичен пример за сè она што со години 
се криеше и сè уште се прави зад па ра-
ванот на невладиниот сектор. Преку гр-
бот на НВО секторот се испраа милиони 

евра, при што намерно се пра веа општи 
хајки за да се оцрнат ка рие рите на од-
редени видни интелектуалци и поли-
тичари. Истовремено се конс тру ираа 
многу лажни случаи за в затвор да се 
испратат невини лица, иако за нив не беа 
поднесувани правосилни судски од луки. 
Во прилог на ова не треба да се заборави 
дека одредени НВО орга ни зации беа 
формирани за атак врз од ре дени ми-
нистри итн. Што значи, додека пред 
очите на јавноста се крадеше, ис тата  
публика се замајуваше со конструи рани 
непостоечки кризи, кои го од вле куваа 
вниманието од вистинските проб леми.

За 15 години играње демократија, про-
дефилираа илјадници невладини орга-
низации и здруженија на граѓани, кои 
всушност беа формирани за одредени 
цели. Така, на пример, пред избори се 
активираа партиските војници и глас-
ноговорници, кои беа инсталирани и 
згрижени во невладините организации 
и при тоа, за млатењето празна слама, 
беа добро платени. Истовремено, про-

ек тите беа легло за перење пари и за 
лажно прокламирање на одредени ква зи 
интелектуалци, кои пишуваа рецензии 
и стручни мислења. Додека, пак, стран-
ците кои даваа пари се согласуваа со 
овој начин на водење или бистрење 
внатрешна политика, бидејќи тоа им 
одеше на рака за да ги унакажат маке-
донските политичари, но и да ја креи-
раат внатрешната, регионалната и гео-
стратешката политика.


