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Д

НА КОГО И ЗОШТО 
МУ Е ПОТРЕБЕН 

ДИЈАЛОГОТ?

КОГА ЗБОРУВА КОГА ЗБОРУВА 
ПРИЈАТЕ ЛОТ, С ЛУША Ј ПРИЈАТЕ ЛОТ, С ЛУША Ј 
ШТО ТИ К АЖ УВА, ШТО ТИ К АЖ УВА, 
КОГА ЗБОРУВА КОГА ЗБОРУВА 
НЕПРИЈАТЕ ЛОТ, НЕПРИЈАТЕ ЛОТ, 
С ЛУША Ј ШТО НЕ ТИ С ЛУША Ј ШТО НЕ ТИ 
К АЖ УВА!К АЖ УВА!

Димитрие Димитрие МАНЕВСКИМАНЕВСКИ

ијалог! Овој збор потекнува 
од грчките зборови διά (диá, 
низ, со) и λόγος (логос, збор, 
разговор). Од потеклото на 

зборот јасно се гледа дека тој означува 
дејствие со кое низ раз го вор, односно 
со зборови се одвива за еднички процес 
на комуницирање.

Ова секако е оригинерното значење 
на овој збор. Кај нас за него, како и за сè 
останато, постои и друго значење. Вакво-
то значење се менува во зависност од 
тоа кој го употребува зборот. 

Така, да речеме, за опозиционите пар -
тии од албанскиот блок зборот ди јалог 
претставува само параван за спро ве ду-
вање на своите лични интереси. Ова го 
велам затоа што како одминува времето 
така сè почесто на површина испливу-
ваат многу нелегални, односно крими-
нални дејствија, кои директно или ин-
директно во најголем број слу чаи се по-
врзуваат токму со функ цио не рите кои 
во минатата владејачка гарни тура доа-
ѓаа од редот на овие партии. Токму за-
тоа тие имаат потреба на сите можни на-
чини повторно да дојдат до владејачките 
позиции за да можат мно гу полесно да 
испливаат од сопс тве на та кал. Форсира-
њето на тезата дека со немањето ди ја-
лог се уриваат постула тите на, како што 
тие ја нарекуваат, "Рамковна Македо-
нија", е само обид да се дојде до таа цел. 
Секако дека сè ова тие го презентираат 
во една етничка димензија, која би тре-
бало нив пов тор но да ги претстави како 
дискрими ни рана група, токму заради ет-
ничката при падност.

Истиот збор, пак, за македонските 
партии од опозицијата претставува мож -
ност за добивање во време за внат ре-
партиско реорганизирање, добивање 
дневно политички поени и секако, ка рак-
теристично македонски, работење про -
тив своите државни интереси. Доне каде 
ми е разбирливо тоа опозицијата да се 
обидува да й парира на власта и да се 
труди на сите начини да го зго ле ми сво-
јот рејтинг за сметка на оној на власта. 
Но, во никој случај не можам да раз бе-
рам зошто повторно се обидуваат, како и 
пред 5-6 години, да играат на кар тата со 
која преку генерирање не ста бил ност се 
предизвикува политичка криза, која се-
когаш има сериозни по сле дици. Тие се 
надеваат дека откако таа ќе завр ши, ќе 
можат повторно да излезат во јав носта 
и со прст да пока жат на сите дру ги и да 
ги посочат како главни и един  ствени 
виновници за сè она што се случило. 

Единствено нешто од што стравувам 
е тоа дека во моментниот сплет на око л-
ности, играњето на таа карта може да 
доведе до ситуација по еска лирањето 
на вештачки создадената криза, ниту тие, а 
ниту, пак, некој друг би можел да се по-
јави како спасител, од едноставна при-
чина што не би имало што да се спасу ва.

За партиите од власта, пак, овој збор 
веднаш предизвикува главоболка и ги 
асоцира на сите притисоци на кои ќе 
мора да подлежат заради својата поли-
тичка нетактичност и наивност. Един стве-
но самите себе можат да се обвинат за 
ситуацијата во која се доведоа. Тоа е си-
туација во која постојано се напаѓани 
од сите страни и се посочуваат како "ло-
шите момци", кои не сакаат да седнат на 
маса и да водат дијалог за битните пра-
шања, а со самото тоа им се наметнува и 
етикетата на "генератори на криза".

За мене, целата оваа ситуација е за-
грижувачка. Не ме загрижува што пос-
тојано се инсистира на тоа дека "недос-
тасува дијалог". Таков дијалог, за каков 
што постојано се зборува кај нас, не 
постои никаде во светот. Не постои од 
едноставна причина што со него би се 
довела во прашање севкупната поста ве-
ност на модерните политички системи. 
Ова го велам затоа што не би имало 
поента да постои власт и опозиција, ако е 
потребно за секое прашање да постои 
консензус. Секаде во светот е сосема воо-
бичаено опозицијата да не се согла сува 
со власта за голем дел од праша њата за 
кои се дискутира. Всушност, тоа постоеше 
и кај нас, сè до пред 6-7 ме сеци, а не се 
сеќавам дека некој од стран  ските прет-
ставници изрази желба да биде "дири-
гент" и да им дава ритам на опозицио-
нерите кога со тенџериња тропаа во Со-
бранието или, пак, да се обиде да ја врати 
ДПА во законодавниот дом кога таа реши 
да го напушти. Она што ме загрижува се 
мотивите за кои претходно спомнав дека 
ги сметам за главна причина што дија-
логот ни стана деноноќна преокупација. 
Сите тие моти ви се различни, но едно 
нешто им е за едничко, а тоа е лошата 
намера во по глед на нашата држава и 
доколку било кој од нив се реализира, тоа 
би претста вувало сериозен удар за ре-
чиси сите нејзини сегменти.

ВО СЕГАШНИОТ СПЛЕТ 
НА ОКОЛНОСТИ, ИГРА ЊЕ  
ТО НА КАРТАТА НЕМАЊЕ 
ДИЈАЛОГ МОЖЕ ДА ДОВЕ
ДЕ ДО СИТУАЦИЈА  ЕСКА
ЛИРАЊЕ НА ВЕШТАЧКИ 
СОЗ ДАДЕНАТА КРИЗА, А 
НИТУ ТИЕ НИТУ НЕКОЈ 
ДРУГ БИ МОЖЕЛ ДА СЕ 
ПО ЈАВИ КАКО СПАСИТЕЛ, 
ЗА ТОА ШТО НЕ БИ ИМАЛО 
ШТО ДА СЕ СПАСУВА.

Она што загрижува се мо-
тивите заради кои се инсис-
тира на дијалог, сите тие се 
различни, но едно нешто им 
е заедничко, негативни се за 
Македонија.


