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"DID YOU RECEIVE
 THE MESSAGE???"

(ДАЛИ ЈА ПРИМИВТЕ ПОРАКАТА)

"ЗА ТАНГО СЕ "ЗА ТАНГО СЕ 
ПОТРЕБНИ ПОТРЕБНИ 
ДВАЈЦА, ДВАЈЦА, 
И ВЛАСТ И И ВЛАСТ И 
ОПОЗИЦИЈА". ОПОЗИЦИЈА". 
ПА, ИГРАЈТЕ ПА, ИГРАЈТЕ 
ТАНГО ТАНГО 
МАКЕДОНСКИ МАКЕДОНСКИ 
ПОЛИТИЧАРИ!ПОЛИТИЧАРИ!

Дејан Дејан САВОВСКИСАВОВСКИ

о моментите кога речиси 
половина од планетата 
Земја се занимава со ко-
совското прашање, на ши-
ве политичари како да не 

виделе на карта дека живеат токму до 
"европскиот проблем бр. 1". За нив како 
да е поважно дали пратеникот ќе гово-
ри 10 или 22 минути, или нема да му 
биде ограничена дискусијата, дали тре-
ба или не треба дијаспората да гласа, 
дали е потребно задолжително средно 
образование и кој "црн петок" (Велики 
петок) ќе се слави, отколку какви репер-
кусии може врз Македонија да има тоа 
што на неколку километри од северната 
граница состојбата е многу критична 
со тенденција да ескалира, и она што 
ни  кој во државава не го посакува - 
повторно кај нас да се нарушат мирот и 
стабилноста. 

Но, македонските политички партии 
имаат други приоритети. Само ним бит-
ни. Што е важно што зборува Брисел 
кога четворица лидери составиле спи-
сок на свои желби, се разбира, во име 
на граѓаните на кои секогаш се пови-
куваат за да го остварат она што никој 
не го бара од нив. И додека од Европ-
ската унија говорат за судски реформи, 
за борба со корупцијата и органи зи ра-
ниот криминал, за реформи во адми-
нистрацијата, за потреба од политички 
дијалог, како битен услов за евро ин-
теграцискиот процес, нашите поли ти-
чари иницираат политичка криза на-
место дијалог. 

ДУИ најде повод за да излезе од 
Собранието, плашејќи се од "тиранијата 
на мнозинството", а деновиве такво 
нешто навестува и СДСМ доколку Лил-
јана Поповска од ДОМ не го повлече 
амандманот за ограничување на диску-
сиите. Што ако и другите партии по-
сакаат да го следат нивниот чекор? То-
гаш ајде да го затвориме Собраниево, и 
така и така одлуките се носат вонинс-
титуционално, во Маврово, во присус-
тво на меѓународните сизерени. Но, и 
тоа повеќе не помага како во минатото. 
А, премиерот не успева да пронајде 
модус како да воспостави комуникација 
со опозицијата која, пак, претпос та ву-
вам ја користи неговата политичка не-
зрелост за да го алармира светот дека 
власта не нè води на европскиот ко-

"НЕУКИТЕ 
ПОЛИТИЧАРИ 

ПОГОЛЕМ ДЕЛ ОД 
СВОЈОТ РАБОТЕН ВЕК 
ГО УПОТРЕБУВААТ СО 

ЦЕЛ ОНАА, ДРУГАТА 
ПОЛОВИНА ДА ЈА 

НАПРАВАТ БЕДНА!" 
ЛА БРИЈЕР 

Попусти се повиците за консензус за 
реформите кои треба да ја внесат Ма-
кедонија во евроатлантските структури. 
Нашите политичари свират по свои 
партитури. Очигледно така им одговара 
и затоа не сакаат да ги издигнат др жав-
ните над партиските интереси. Збо ру-
ваат за ЕУ и за НАТО, а на своите агенди 
запишале сè, само не и приоритетите 
кои од Македонија ќе ја одлепат ети-
кетата на европска "Бурунди" држава. 
Глуви се на крикот на народот кој бара 

се европеизацијата на свеста, мену ва-
њето на традиционалниот балкански 
менталитет - од лажна воинственост до 
докажана сервилност. Ќе сфатат ли веќе 
еднаш дека европската агенда треба да 
претставува национален проект, кој не 
може да биде работа само на една 
партија, само на Владата и кој, исто 
така, не е спроведлив во еден мандат. 
Или како што би рекол еден евро дип-
ломат "за танго се потребни двајца, и 
власт и опозиција". Па, играјте танго!  

лосек. Недостигот од визија, чув стви-
телност, погрешна политика, палија тив-
ност во одлуките, се елементи кои мо-
жат многу да ја влошат состојбата на-
место да ја подобрат. Однесување как-
во што во овие моменти, критични од 
безбедносен аспект, й е најмалку по-
требно на државата, а тоа се прави и во 
годината кога треба да добиеме покана 
за влез во Алијансата и кога очекуваме 
датум за преговори со Унијата. 

само пристоен живот, бара да излезе 
од оваа дупка наречена Западен Бал-
кан. Преку глава му е дојдено од по-
литика. Уште ли ќе го плаќаме данокот 
на непознавање на политичкиот плу ра-
лизам, затоа што нè водеа луѓе кои 
претходно беа докажани комунисти за 
преку ноќ да станат демократи. Жел-
ните за власт покажаа дека ништо не 
им е свето во тој поход кон врвот. До 
ден денешен во оваа слика ништо не е 
променето, дури и актерите се исти. 
Деценија ипол се чека на решавање на 
сиромаштијата. Како да не сфаќаат дека 
имаме економска, а не политичка кри-
за. И кога актуелната власт најави дека 
токму на тоа ќе ги вложи сите свои ка-
пацитети, одредени политички струк ту-
ри повторно ги вратија на дневен ред 
рецидивите од минатото, со влошување 
на меѓуетничките односи - карта на која 
се игра од осамостојувањето на Маке-
донија. И поради неколку вжештени 
глави сè уште сме заглавени во тран-
зиционата кал од која никако да изле-
земе. Очигледно кај нас најтешкиот дел 


