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М Е Ѓ У  И Н Т Е Л Е К Т У А Л И З М О Т  И      П Р О С Т О Т И Л А К О ТМ Е Ѓ У  И Н Т Е Л Е К Т У А Л И З М О Т  И   

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

ЗАПАДОТ ГО РЕ   ВИДИРА ЗАПАДОТ ГО РЕ 
РАМКОВНИОТ ДО   ГОВОР!?РАМКОВНИОТ ДО 
Денес да се биде политичар колку 

е тешко, толку е и лесно. Во без-
работицата која моментно вла-

дее, прва работа која ќе им падне на ум 
на новопечените интелектуалци, па и 
оние со потинтелектуално ниво, е да се 
испробаат на полето на политиката. Ќе 
влезат во некое партииче, ќе поседат 
на некоја вечерна седенка на која се 
пцујат противниците, утре ќе залепат 
некаков плакат по некој сокак за нив-
ниот почитуван лидер и работата е за-
вршена. Ете ти нов политички деец, по-
тенцијален министер, директор... Барем 
оние со помала тежина на работите 
(пратениците), знаат многу елегантно 
да си го поживеат животот. Ем немаат 
кој знае каква работа (дремењето и чи-
тањето дневен печат се меѓу прио ри-
тетните точки на дневниот ред), ем ги 
имаат благодетите и привилегиите кои 
им ги нуди државата. Многумина од 
нив, веднаш по влегувањето во собра-
ниското здание, од локални неафир-
мирани типчиња, се трансформираат 
во фраери на кој никој ништо не им 
може. Кренати главите како петли на 
буниште, рацете в џеб, косата залижана 
на патец... почнува нивниот втор живот. 
Илјада евра приходи месечно, платени 
патни трошоци на ниво небаре се возат 
со хеликоптер, платени телефонски мо-
билни сметки... Тоа е само она што ние 

Политичката каша во т. н. 
македонска демократија 
станува погуста. 
Нетрпеливост, фрустрации, 
желба за што побрзо 
доаѓање на власт, 
презентација на квази 
проекти со кои се крши 
Уставот... Непрофесионално, 
но мошне вешто смислено 
се гази врз поредокот во 
земјата, се кочат 
реформите, се уништува 
тешко спечалениот каков-
таков имиџ на македонската 
држава во светот. Во ниту 
една земја не постои 
правило власта да мора да 
преговара со опозицијата. 
Не знам дали СДСМ 
преговараше со ДПА кога 
таа беше на власт. И ДПА 
имаше забелешка за 
употребата на јазиците, па 
Илијаз Халими не одржа 
ниту една седница на 
својата комисија за време 
на мандатот. Зошто денес 
ВМРО-ДПМНЕ мора да 
преговара со ДУИ? 
Излегувањето на Ахмети од 
Собранието е пораз за 
неговата партија, не на 
структурите кои се во 
власта. ВМРО-ДПМНЕ во 
1994 година не влезе во 
Собранието воопшто, па 
никому ништо. Грешката на 
Груевски е што воопшто 
прифати разговори со ДУИ. 
Да ги одбиеше, партијата на 
Ахмети денес ќе беше никој 
и ништо на политичката 
сцена. 

го знаеме. А, она другото зад кулиси... 
Бог знае уште колку има. Е, така и баба 
ми Тодорка може да биде пратеник и 
политичар. 

ЗА НЕЧОВЕЧКИТЕ 
УСЛОВИ ЗА РАБОТА
Македонскиот плурализам, кој еве 

полека наближува до дваесеттото лето 
како е навлезен во нашето општество, 
ги измени работите од корен. Поимот 
политика е сфатен само во суштината 
на неговата злоупотреба, преку иско-
ристувањето на овластувањата и над-
лежностите кои стојат на располагање. 
Ретко кој досега се докажал како ис-
крен, непоколеблив приврзаник на де-
мократијата. Напротив, се редеа и се 
редат приказни за речиси половината и 
повеќе од сезонските минувачи кои 
врвеа низ институциите на системот. 
Јасно е дека пратеничката функција во 
речиси секоја парламентарна демо кра-
тија е најкомотната што може да постои. 
Па, дури и еден директор на мало 
претпријатие има поголема одговор-
ност и обврски пред сопствените ра-
ботници, бидејќи тој е тој кој треба да 
им ги обезбеди платата и останатите 
примања кои законски им припаѓаат. 
Народните избраници ја немаат таа од-

ТОЧНО ПРЕТСЕДАТЕЛЕ... ВО СОБРАНИЕТО ТОЧНО ПРЕТСЕДАТЕЛЕ... ВО СОБРАНИЕТО 
ИМА НЕЧОВЕЧКИ УСЛОВИ ЗА РАБОТАИМА НЕЧОВЕЧКИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА
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ЗАПАДОТ ГО РЕ   ВИДИРА ВИДИРА 
РАМКОВНИОТ ДО   ГОВОР!?ГОВОР!?

ламентарниот спикер, Љубиша Геор ги-
евски, дека со реконструкцијата и ре-
новирањето на Собранието, пра тени-
ците конечно ќе добијат нормални, чо-
вечки услови за работа. А во какви ус-
лови досега работеа? Зарем нечовечки? 
Досега не сум слушнал пратеник да по-
чинал на работно место поради не чо-
вечки услови за работа, да му било жеш-
ко или да му студи, или не дај Боже гла-
ден дека бил... за разлика од настанот 
пред неполн месец кога во еден тек-
стилен погон почина работничка од ви-
сока температура, од непроветрена 
про сторија, од немањето клима уред за 
разладување, од несовесноста на соп-
ственикот кој повторно ќе биде во пра-
во само заради тоа што тој е газда, а по-
којната работничка обичен смртник. 

Го поделивме општеството на класи... 
на обични и на поголеми. Суровиот ка-
питализам не само што економски ги 
подели граѓаните, туку ги наруши и чо-
вечките вредности кои стануваат сè 
пониски и пониски. Бескрупулозноста 
на дел од политичките репрезентативци 
ги доведоа најниските општествени 
слоеви не само да страдаат, туку и да не 
можат да ја кажат својата вистина, да не 
можат да победат иако правдата е во 
нивните раце. Тие и таквите стануваат 
неми, безгласни букви, кои доколку за 
нешто проговорат и прокоментираат 
мај ката ќе им се расплаче до трето ко-
лено. Шерифите кои порано имаа цен-

Политичка партија станува фактор и партнер за длабок 
разговор кој би финиширал со некаков договор, тогаш и са-
мо тогаш кога е на власт. Во спротивно, ниту една институција 
на системот, ниту една политичка индивидуа од власта не е 
обврзана да ги удостои опозиционерите со таков дијалог 
како што во Македонија го бара ДУИ, а уште помалку тоа да е 
проследено со договор кој би удрил во темелот на Уставот и 
на државноста. Тука перверзна улога игра и меѓународната 
заедница која ги крши сопствените правила и начела на де-
мократско работење. Дали администрацијата на Буш пре го-
вара со демократите и дали ги задоволува нивните барања 
кога се во прашање партиските програми на опозицијата? 
На против, иако демократите се мнозинство во Прет став нич-
киот дом, сепак на секоја нивна одлука Буш става вето. Зна-
чи, нема дијалог ниту за прашања како што се Ирак или Ав га-
нистан. Дали демократите во Белград преговараат со ради-
калите на Шешељ кои, пак, имаат најмногу пратеници во 
срп ското Собрание? Напротив, тие се изолирани до највисок 
степен, за да не влијаат на одлуките на официјален Белград. 
Само во Македонија една политичка партија, која прет ста-
вува 8 или 9 отсто од гласачкото тело, си зема за право да по-
ставува барања кои ги нема во ниту една цивилизација - аг-
ресорот да се поистоветува со жртвата. Преговорите со ДУИ 
треба веднаш да прекинат. Имаа доволно време и власт за да 
покажат што знаат и што умеат. А, ако силата им лежи во за-
каните дека повторно ќе го напуштат Собранието, треба да 
им се порача дека вратите им се ширум отворени. 

ЗНАЕ ЛИ АХМЕТИ ШТО Е  ВЛАСТ - ШТО ОПОЗИЦИЈА?

говорност, иако според природниот 
тек на нештата, треба да бидат нај од-
говорните за успехот или за поразот во 
кој се наоѓа државата. Тие се само сер-
вис и машинерија на претпоставените 
кои седат во Владата. Стискањето на 
копчињата за и против, изготвувањето 
одреден амандман за кој однапред се 
знае дека ќе биде осуден на неуспех и 
водењето кампања од собраниската 
говорница во корист на партијата, се 
трите основни елементи на дејству ва-
њето на 120-те пратеници во законо-
давниот дом. А, внатре, кафиња по 5 
или 10 денари, чорби по 50 денари 
зготвени по богати рецепти... и сè тоа за 
луѓето кои месечно примаат по четири 
просечни плати. 

И замислете како потоа одѕвонува 
изјавата на првиот меѓу еднаквите, пар-

"Во договорот меѓу ВМРО-ДПМНЕ 
и ДУИ не е предвидено албанскиот 
да биде втор официјален јазик во 
Македонија. Идејата е законот да 
обезбеди почитување на постојните 
одредби во Уставот, што значи во 
тие заедници со повеќе од 20 отсто, 
албанскиот да биде официјален".

Ерван Фуере
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трализирана улога, сега имаат уште поодврзани раце, па 
во согласност со законите за децентрализација уживаат 
уште поголем авторитет и надмоќ врз послабите. Обично 
тоа го прават оние со слаб интелектуален потенцијал, 
оние на кои раката и јазикот им се побрзи од умот. Не-
изживеаната желба еден ден да бидат во центарот на 
вниманието и не знаејќи човечки и реално да се справат 
со проблемите, се наведуваат на чекорите кои ниту мал-
ку се блиски до обичниот граѓанин. Ќе го искрадат, ќе го 
обезвреднат, ќе го понижат, некаде ќе го натепаат... Затоа 
лузните на лицата на македонските граѓани денес се 
пропаднати, со сè поголеми бразди исцртани на кожата, 
напукнати како во времињата на патешествијата од ми-
натото.

од Охрид. Новиот Устав на Република Македонија во ниту еден 
дел не содржи официјална употреба на албанскиот јазик на сите 
нивоа, освен во локалните единици каде повеќе од 20 отсто од 
населението й припаѓаат на таа етничка заедница. 

Да се потсетиме дека и најголемиот приврзаник од маке дон-
ската политичка елита, сегашниот претседател на државата, а 
тогашен опозиционер, Бранко Црвенковски, неколку пати рече 
дека "од Рамковниот договор нема да се промени ниту точка, 
ниту запирка". Досега, пак, неколку пати тоа правило се прекрши. 
Ако и овој пат тоа се направи, тогаш е јасно дека Република 
Македонија ги изгубила и придобивките од 2001 година, затоа 
што евентуалното прифаќање на проектите на ДУИ во доменот 
на јазикот и на статусот на припадниците на ОНА, де факто ќе 
значи нов Устав. Тогаш Македонија ќе доживее уште една капи-
тулација во услови на мир.

"Во Собранието по сто-
јат три вида пратеници: 
професионални оратори, 
професионални про во-
катори и професионални 
репликанти".

Кенан Хасипи

 "На целата територија на Република Ма-
кедонија и во нејзините меѓународни од-
носи, службен јазик е македонскиот и него-
вото кирилско писмо. Друг јазик што го збо-
руваат најмалку 20 отсто од граѓаните, исто 
така, е службен јазик и неговото писмо, како 
што е определено со овој член... Во еди ни-
ците на локалната самоуправа јазикот и 
писмото што го користат најмалку 20 отсто 
од граѓаните е службен јазик, покрај маке-
донскиот јазик и неговото кирилско писмо".

Амандман 5 од Уставот на Република 
Македонија

ГРУЕВСКИ ЌЕ КАПИТУЛИРА 
АКО ГО ПРИФАТИ ПЛАНОТ НА 

АХМЕТИ
Новонастанатата ситуација околу приближувањето 

на Македонија кон европските институции и новите 
услови кои се поставуваат, спроти оние кои одамна се 
бараат, не може а да не предизвика одредена фрус-
трација кај граѓанството. Истиот тој  Солана кој во 2001 
година заедно со Пердју и Леотар буквално го изнудуваа 
донесувањето на Рамковниот договор, сега поддржан 
од Оли Рен, бара од премиерот Груевски "доследно 
спроведување на договорот постигнат со Али Ахмети". 
Ако тоа барање на европските дипломати ги содржи и 
спорните три точки во кои се вклучени и законот за упо-
треба на албанскиот јазик и обештетувањето на пора-
нешните терористи на ОНА, тогаш официјален Брисел 
отворено работи на ревизија на рамковната спогодба 

ГРУЕВСКИ НЕМА ОБВРСКА ДА ПРЕГОВАРА... ГРУЕВСКИ НЕМА ОБВРСКА ДА ПРЕГОВАРА... 
НАИВНО НАСЕДНА НА ТРИКОТ НА АХМЕТИНАИВНО НАСЕДНА НА ТРИКОТ НА АХМЕТИ


