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ЗГАСНА ОЛИМПИСКИОТ ОГАН ЗА М  

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

"ТРОЈАНСКИОТ КОЊ" ЈА ОБЕЗГЛАВИ 
"ТРАНСПАРЕНТНОСТ МАКЕДОНИЈА" 
Завесата од театарската драма, по-

точно од трагикомедијата "Тран-
спарентност Македонија", падна и 

таа никогаш повеќе нема да се крене за 
публиката, бидејќи пиесата е откажана 
од страна на инвеститорите на про-
ектот, кои не сакаат да си го валкаат ли-
цето, а уште повеќе да бидат измеќари 
на некојси "треторазредни" балкански 
колеги, кои надвор од процедурите се 
дрзнаа да го уриваат тешко стекнатиот 
имиџ. Но, тоа не беа главните мотиви за 
завршувањето на приказната со оваа 
исклучително важна невладина орга-
низација. Причините се многу по дла бо-
ки и мораат да се бараат на Балканот. 

Брендот на "Транспарентност Интер-
нешнл" повеќе не смеат да го користат 
пулените на Сашо Ордановски, а уште 
повеќе да го спомнуваат лицата од та-
борот на Слаѓана Тасева, која во прет-
ходниот период го донесе "дијамантот" 
во Македонија за да се мери ко руп ци-

Оние кои ја фабрикуваа 
сторијата за корупцијата, 
за правичното судење на 
клиентите итн. го 
исклучија 
трансформаторот за 
довод на електрична 
енергија до седиштето во 
Скопје. Оние кои и досега 
го водеа орото во 
невладиниот сектор, а во 
меѓувреме успеаја многу 
вешто и суптилно да ја 
прикријат опасната 
политичка игра и да го 
свртат вниманието на 
јавноста, се главните 
виновници за лошата 
завршница.

Чии беа играчите во 
завршената приказна за 
волкот и за бабичката?

Всушност, се наметнува 
прашањето дали има 
мотиви за корупција во 
невладините 
организации во РМ?

јата во земјава и да се споредува со 
другите држави во регионот и поши ро-
ко. Со тоа заврши мисијата на "Тран-
спарентност Македонија", односно ѕве-
здените моменти на поранешниот прет-
седател на НВО, Ристо Јачев и на из врш-
ниот директор Слаѓана Тасева, згаснаа 
без да се даде отчет колку пари се по-
трошија, од каде дојдоа средствата и за 
што сè беа потрошени финансиите. 

На булеварот останаа впечатоците 
дека битката меѓу Тасева и Ордановски 
за скапоцениот камен од круната, всуш-
ност претставува слатка одмазда за Пи-
ровата победа на последните парла-
ментарни избори во Македонија.

Според тоа, демократијата изгуби, 

Чии беа играчите во завршената при-
казна за волкот и за бабичката?

На македонските партии кои се ин-
сталираа во невладината организација 
и имаа можност да ја спроведуваат сво-
јата политика, а тоа е да "чепнат" она му 
каде што не треба, да прекорат таму ка-
де што треба, да плукаат и кога треба и 
кога не треба.

Значи, оваа шема е подготвувана во 
партиските лаборатории, кои ги ис пре-
вртеа функцијата и задачите на не вла-
диниот сектор во Македонија.

Не треба многу да си паметен за да 
забележиш дека секогаш кога треба да 
се истурка некоја идеја, кога треба да се 
лапнат странски пари, кога треба да се 

"ВРТИ-СУЧИ" ИСТО ТИ СЕ ФАЌА, СÈ Е МИНАТО, ПА ТАКА "ВРТИ-СУЧИ" ИСТО ТИ СЕ ФАЌА, СÈ Е МИНАТО, ПА ТАКА 
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ОРГАНИЗАЦИЈА ОРГАНИЗАЦИЈА 

но победија нарачателите, чии на реч-
ници и шпекуланти ја измислија при-
казната за "Транспарентност Маке до-
нија".

КОЈ ВСУШНОСТ ГО 
ДОВЕДЕ БРЕНДОТ ВО 

ЗЕМЈАВА? 
Оние кои ја исфабрикуваа сторијата 

за корупцијата, за правичното судење 
на клиентите итн. го исклучија тран с-
форматорот за довод на електрична 
енергија до седиштето во Скопје.

Оние кои и досега го водеа орото во 
невладиниот сектор, а кои во меѓу вре-
ме успеаја многу вешто и суптилно да ја 
прикријат опасната политичка игра и 
да го свртат вниманието на јавноста, се 
главните виновници за лошата заврш-
ница.

"дрпне" од туѓиот џеб, вниманието се 
фокусира на домашната сцена, а при 
тоа аномалиите од корумпираниот си с-
тем во правосудството, во адми ни-
страцијата, во здравството, во царината 
итн. остануваат лоцирани, ама не гиб-
нати.

Всушност, се наметнува прашањето 
дали има мотиви за корупција во не-
владините организации во РМ?

Дали има политички судир на ин те-
реси, или интелектуален судир на ин-
тереси во сега обезглавената невладина 
организација, чие име и презиме е из-
бришано од судскиот регистар, бидејќи 
странците го помирисаа политичкиот 
барут и ја препознаа интелектуалната и 
личната нетрпеливост на инвол ви ра-
ните актери во драмата?

Несомнено Сашо Ордановски беше 
"тројански коњ" за да згасне вли јател-
ната невладина организација, иако и 
нејзиното работење уште од многу по-
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 ЕРЕЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА 
рано требаше да биде ставено под лупа 
на органите на Управата за приходи. 

Ова дискутабилно прашање треба 
да биде упатено и до адресите на други 
значајни НВО организации, кои се мали 
царства на голема политичка моќ и ди-
ректно влијаат на тековите во др жа-
вата.

Всушност, ваквото работење стана 
практика или постапка за шиканирање 
или за спроведување хајка против ли-
ца, кои им пречат во остварувањето на 
политичките цели во земјава.

Истовремено, доколку се фрли бегол 
поглед врз минатото на "Транспа рент-
ност Македонија" и при тоа се лоцираат 
изворите на финансиските средства, то-
гаш компјутерската томографска слика 
ќе покаже дека скелетот на органи за ци-
јата го правеле и СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ.

Но, оној момент кога се почувствува 
дека нивните позиции се разнишани а, 
пак, "тројанскиот коњ" се обиде да го 
инсталира албанскиот косовски фактор 
за главен играч во претстојните еко-
номски и општествени движења во др-
жавава, се пронајде волшебното стапче 
за да се затвори претставништвото во 
Македонија.

На тој начин се затвори само една 
дупка од странското разузнавачко мил-
је, кое дејствува во земјава, а во овој 
случај отворено се експонираше и прет-
ставуваше обид за инсталирање во ст р-
уктурите на државата, но и во сис те мот 

на претстојните реформи во пра во суд-
ството, во АРМ итн.

Поради ова, може да се оцени дека 
потегот на Берлин е добредојден за не-
одговорните македонски разузна вачки 
служби, кои бараа начин да се за стане 
на патот на дејствувањето на ра зуз на-
вачите од КЗК, кои прикриено фи на н-
сираат одредени НВО центри во Ма ке-
донија. Според тоа, оваа игра ја спре-
чија не само домашните фактори, туку и 
странските разузнавачки служби, кои 
не сакаа да имаат силни центри на моќ 
во земјава и во регионот и при тоа да 
им ги диктираат условите и движењата 
на Балканот. Затоа, смислата на затво-
рањето на "Транспарентност Маке до-
нија" е повеќеслојна и таа е елоквентен 
пример за прибирање на разузнавачки 
податоци, но и за можност државата да 
се држи во канџи и при тоа да се кон-
тролираат нејзините економски и оп ш-
тествени промени.      

ЗАШТИТА НА 
КРЕДИБИЛИТЕТОТ
"Транспарентност Интернешнл" й го 

одзеде правото на македонската не-
владина организација "Транспа рент-
ност Македонија" да ја претставува неа, 
бидејќи внатрешните проблеми се од 
непремостлив карактер. За ова е ин фор-
мирано раководството на маке донската 

НВО, како и членовите, кои се впуштија 
во одмерување на силите во орга ни-
зацијата. Одлуката веднаш стапи во си-
ла, а Берлин се оградува од сите на та-
мошни потфати на невладината орга-
низација во земјава, додавајќи де ка тоа 
го направиле со намера "да си го за-
штитат името и кредибилитетот на дви-
жењето 'Транспарентност'". Во пис мото 
на регионалниот директор за Ев ропа и 
за Централна Азија, Микош Мар шал, кој 
пред извесно време дојде во Скопје за 
да ја испита ситуацијата, се наведува:

"Со жалење морам да ви соопштам 
дека Бордот на 'Транспаренси Ин тер-
нешнл' донесе одлука веднаш да го 
прекине Националниот договор за при-
времена акредитација со 'ТИ Ма ке до-
нија'. Со оваа одлука Бордот на 'ТИ' ви 
го укинува правото да го користите 
името и логото на 'ТИ' и придружните 
асоцијации во движењето. Жалиме што 
нашите напори да се најде решение 
заедно со лидерството на 'ТИМ' не да-
доа плод. Бордот на 'ТИ' ја донесе оваа 
одлука за да ги заштити репутацијата и 
кредибилитетот на 'ТИ' движењето и 
нуди шанса за активистите во борбата 
против корупцијата во Македонија да 
се реорганизираат. Сите веруваме дека 
на Македонија й е потребно силно, не-
зависно и непартиско антико рупциско 
надзорно тело", констатира регионал-
ниот директор во своето оправдувачко 
писмо. 


