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ВЛЕЧЕЊЕ ЗА УШ   И И ТАПКАЊЕ ПО РАМОВЛЕЧЕЊЕ ЗА УШ 

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Што може да се очекува од по-
сетата на Буш на Балканот е ед-
но од најчесто поставуваните 

прашања последниве денови. Тој доаѓа 
во два мошне важни клучни момента за 
целиот регион. Прво, во последната фа-
за од одредувањето на конечниот ста-
тус на косовскиот протекторат, и второ, 
во екот на завршните процеси за при-
стапувањето на балканските земји во 
северноатлантскиот воен сојуз. Доаѓа-
њето на првиот човек на планетата е го-
лемо охрабрување за земјите од Полу о с -
тровот. По сè изгледа нема да има ниш-
то конкретно, но меѓу редови веројатно 
ќе можат да се прочитаат одредени за-
мисли кои ќе ни претстојат како про-
цеси. Хрватска ќе биде со најкрената гла-
ва, бидејќи од плеќите ги фрли и нај сит-
ните забелешки кои й ги припишуваа 
светските центри на моќ. Македонија и 
Албанија сè уште талкаат низ патиштата 
кои го отсликуваат балканскиот мен та-
литет. Зошто секогаш мора да чекаат 
некој да ги прекори, да ги предупреди, 
па дури потоа да се освестат дека она 
што го прават е контрапродуктивно за 

ДУИ се врати во 
Собранието. Ахмети и 
Груевски заткулисно се 
договориле што и како 
понатаму со законите кои ги 
тангираат Албанците и, 
пред сè, луѓето од 
поранешната ОНА. 
Деновиве да не дојдеше 
Буш во Тирана, веројатно 
уште долго ќе ја тегнеа 
дебатата, која немаше крај. 
Се исплашија од него, па 
побрзаа да сработат нешто 
за да не бидат искарани од 
светскиот поглавар. Ставен 
меѓу чеканот и наковалната, 
премиерот на Македонија, 
по сè изгледа, попуштил. 
Инаку, ДУИ немаше да 
соопшти дека се враќа во 
собраниските клупи. 

нивната иднина. А, неколку пати досега 
во современата историја им се случу-
вало тоа. 

Ние, пак, сме посебна приказна. Вла-
дата се фали, опозицијата противречи, 
пазарења од најприземен облик. Сите 
добро се сеќаваме како голем дел од 
македонската јавност, па и од поли тич-
ката елита, неколку години ја обвинуваа 
т.н. меѓународна заедница дека таа е 
виновна за состојбите во кои се нао ѓав-
ме. За кризата, за сиромаштијата, за вој-
ната, за пропаднатото национално чув-
ство... Па, и ние новинарите често пи-
шувавме дека тоа е така. Како да не са-
кавме да погледнеме што се случува во 
дворот во кој живееме. Некако бевме  
са мобендисани, ја префрлувавме одго-
ворноста на другата, на туѓата страна, 
го пцуевме Солана, на многумина од-
надвор им теравме сè по список. Се пра-
зневме некако со вулгарностите кои и 
јавно ги изнесувавме. Ни олеснуваше. 
Можеби бевме во право. Времето ќе по-
каже. Кого денес да пцуеме за со стој ба-
та во која се наоѓаме? Кому денес, ние, 
обичните смртници сме му заложници. 
Ни се закануваат дека нема ниту НАТО, 
нема ниту ЕУ ако не расчистиме внатре. 
А, внатре на политичката сцена смрди 
како во депонија. ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ 
ја држат цела Македонија во зало ж ниш-
тво и ризикуваат да го урнат и она што 
колку толку е направено. Првите, што 
дозволуваат некој да им дише во вратот 
на највулгарен и најперверзен начин, а 
вторите, што бараат преку леб погача. 
Како и да е, двете партии ја оплескаа. 
Половина година да се изгуби за не ка-
ков политички дијалог, кој воопшто и 
не е потребен ако се имаат предвид де-
мократските начела, навистина е не-
здрава работа. Па, толку не се пре гова-
ра ни кога треба влада да се формира. 
Губитникот е познат - државата и гра-
ѓаните. Е, по едно вакво патешествие по-
знато е кого ќе пцујат граѓаните. Овој 
пат тоа нема да биде Солана, секако. 

"За НАТО 
да биде ефи-
касен, мора 
да се тран-
с ф о р  м и р а 
во ор гани за-
ција која ќе 
се соочи со 
опасностите и со предизвиците 
на слободните нации. Нашите 
со јузници мора да преземат по-
големи обврски и задачи и да ги 
поделат ризиците за ос тва рува-
ње на заедничките це ли. Не е 
по требна само воена акција, ту-
ку и стратегија насо чена на еко-
номски и на де мо кратски раз-
вој".

Џорџ Буш

КАКО НЕ СЕ ВЛЕГУВА 
ВО НАТО?

"Во зависност од нивните натамошни 
залагања за демократски, одбранбени 
и општествени реформи и од спо соб-
ностите врзани за членството во НАТО, 
Конгресот повикува на правовремен 
прием на Албанија, Хрватска, Грузија, 
Македонија и Украина во север ноат-
лантскиот воен сојуз за да се подобри 
сигурноста и стабилноста во Европа". 

Вака е наведено во законскиот про-
ект кој американскиот Конгрес го усвои 
за следното проширување на НАТО. 
Поддршката е очигледна. Но, Ма ке до-
нија веројатно не знае да изигра на ус-
пешна карта. Некому веројатно не му 
оди во прилог интегрирањето на зем-
јава во највисоките светски органи за-
ции. Некој свесно ги запира реформите, 

КОМУ БУШ ПРВО ЌЕ МУ ПОДАДЕ РАКА?КОМУ БУШ ПРВО ЌЕ МУ ПОДАДЕ РАКА?
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се троши драгоцено време за сосема 
непотребни и квазипроекти. Во НАТО 
не се влегува со некаков закон за борци 
на нелегална паравојска, бидејќи тој 
закон би бил и антинатовски. Во НАТО 
не се влегува со закон за јазици кој ја 
прави земјата билингвална, бидејќи тоа 
е знак дека во државата може да се ро-
ди држава што, исто така, е анти натов-
ски. Во НАТО не се влегува со влада из-
гласана по Бадентеров принцип, зашто 
дури тогаш од државата нема да има 
ништо, а тоа би бил голем пораз за Али-
јансата, бидејќи дозволила една нејзина 
членка наместо да јакне таа да слабее 
до потенцијално распаѓање. Оттука, ако 
сите овие елементи не соодветствуваат 
на принципите на демократијата и во-
општо на политичките стандарди на ра з-
виениот свет, зошто се ставаат на зе-

е подготвена да се претстави во по зи-
тивно светло. Институциите Прет седа-
тел на Републиката и на Владата функ-
ционираат буквално како две одвоени 
држави. И одат подалеку од тоа. Кла сич-
но безобразие, политички суети, тесно-
партиски интереси. Изолирањето на 
Црвенковски од страна на владејачката 
коалиција и, пред сè, од премиерот, не 
само што нè води кон кохабитација, 
туку ги уништува шансите на државата, 
токму сега кога се крои судбината дали 
ќе дадат зелено светло од Алијансата, 
заедно со Хрватска да пристапиме кон 
полноправно членство. Решавањето на 
спорот со ДУИ, кое се толкува како ка-
питулација на Груевски, не значи ништо 
доколку ја нема соработката со претсе-
дателот кога станува збор за НАТО. Ова 
од едноставна причина што шефот на 
државата воопшто не е предвиден како 
учесник на НАТО форумот во Охрид, за 
што одлучува Министерството за надво-
решни работи. Милошоски и компанија 
можат да го сакаат или да не го сакаат 
Црвенковски, но кога е во прашање 
НАТО треба да имаат  предвид дека то-
гаш претседателот има двојна функција. 
Тој е и Врховен командант на воору же-
ните сили, па оттука секое негово иг-
норирање ќе претставува уште еден 
непотребен гаф, кој може штетно да се 
одрази на нашата апликација. Очи глед-
но дека по дијалогот со ДУИ, сега Гру-
евски ќе мора да седне на уште една зе-
лена маса, овој пат со Црвенковски. На 
почетокот убаво му тргна, но попу лар-
ниот премиер продолжува да ниже по-
рази во низа. 

ПОТПИСОТ НА БУШ НАЈМНОГУ ТЕЖИ ВО НАТО

Претседателот Буш во април годинава го 
пот пиша Законот со кој уште еднаш се 
по тврдува заложбата на САД за при ем 
на Хрватска, Ма ке донија и Албанија во 

НАТО. Со закон скиот акт се отвори можноста за нова 
воена помош која би требало да ги заокружи реформите во 

одбраната во овие три земји од Јадранската група за про ши-
рување. Сепак, без исполнување на политичките ре форми сè е по  пус-
то. Ма кедонија заостанува во тој поглед. Кри зата која ја предизвика 
ДУИ, опструирајќи ги владините проекти за кои е потребно Баден-
терово мнозинство, ја врати државата чекор назад. Дали сè виси во 
воздух, ќе ни каже Буш во Тирана. Критики секако ќе има. 

лена маса како предмет на разговор 
токму во предвечерјето на поканата, ко-
га се очекуваат најконкретни резултати. 
Тука своевидна вина сноси и меѓу на-
родната заедница, која воопшто не им 
стави до знаење на челниците на ДУИ 
дека тоа што го бараат е недозволиво. 
Не сакам да верувам дека ги поттикнала 
тоа да го нарачаат пред тимот на Гр уев-
ски. Но, некои анализи и анонимни из-
јави наведуваат токму на тоа. Ако ова се 
доведе во контекст и на Нацрт-извеш-
тајот на Европскиот парламент, во кој 
се заговараше некаков облик на феде-
рална Македонија, тогаш воопшто не 
треба да нè чудат барањата на ДУИ кои 
поминаа без негативен одглас во Бри-
сел и во Вашингтон. Тие ќе мора да се ис-
полнат пред влезот во Алијансата. Што 
ќе избере Груевски? Веројатно ќе мора 
да ја голтне тешката кнедла која сега му 
стои во грлото, па макар рејтингот му се 
преполовил. 

ГРУЕВСКИ СÈ ПОЧЕСТО 
НА ЗЕЛЕНА МАСА

И додека чекаме Буш и неговата 
свита да ни дадат оптимистички најави 
за влезот во Алијансата, Македонија не 

"Маке до ни-
ја, Хрватска и 
Ал ба нија веќе 
ги ис полниле 
ус ло ви те за 
влез во НАТО. 
Сè она што се 
ба раше тие го 
ос тва рија. Ре-
формите се при 
крај. Ако го ана-
лизираме нив-

ниот удел во ме ѓународните мировни 
мисии, овие три земји направија по-
веќе од она што го очекувавме. Сме-
там дека НАТО не е изморен од при-
мање нови членки, за разлика од ЕУ. 
Во НАТО проблем е адаптацијата на 
целата организација за нов вид ми-
сии. Новите членки има ат значајна 
улога во таа адап та ција, бидејќи има-
ат ентузијазам за разлика од по ста-
рите членки".

Брус Џексон, 
Институт "American Enterprise"

НЕ ПОМАГААТ НАСМЕВКИ, НЕ ПОМАГААТ НАСМЕВКИ, 
ТРЕБА РАБОТАТРЕБА РАБОТА

"ТАТКОВИНАТА НЕ ЈА "ТАТКОВИНАТА НЕ ЈА 
НАСЛЕДУВАМЕ ОД НАШИТЕ НАСЛЕДУВАМЕ ОД НАШИТЕ 
ТАТКОВЦИ И ДЕДОВЦИ, ТАТКОВЦИ И ДЕДОВЦИ, 
ТУКУ ЈА ПОЗАЈМУВАМЕ ОД ТУКУ ЈА ПОЗАЈМУВАМЕ ОД 
НАШИТЕ ДЕЦА И НАШИТЕ НАШИТЕ ДЕЦА И НАШИТЕ 
ВНУЦИ".ВНУЦИ".
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