О С В Р Т Н А И З ЈА В И Т Е Н А ОЛ И Р Е Н

Н

КОГА ЌЕ ДОЈДЕШ ВО МАКЕДОНИЈА НЕМОЈ НИТУ ДА ПЕЕШ,
НИТУ ДА ИГРАШ, НИТУ ДА СВИРИШ... НИТУ ДА ИМ СОЛИШ
ПАМЕТ ЗА ПОЛИТИКА

Изјавите на Оли Рен од
минатата седмица внесоа
нов тек на состојбите во
Македонија. Никогаш
поостро, никогаш
покритички. Политичките
репрезенти во земјава
добија поцрна оценка и од
Извештајот на Европската
комисија, објавен пред
неполн месец. Која е
заднината на мислењето на
еврокомесарот за
проширување дека
Македонија генерира
политичка нестабилност,
која може да се прелее во
регионот? Кој дозволи
државава од лидер на
стабилноста на
полуостровот, да се
претвори во предводник на
дестабилизирачки процеси,
кои можат да ги зафатат и
околните региони и земји?
Дали некој ја мести
Македонија во
предвечерјето на новото
рекомпонирање на
Балканот по етнички

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

принцип? Очигледно е
дека
предимензионирањето на
нештата од страна на
европските претставници,
ќе им оди во прилог на
новите планери, кои
имаат задача да го сопрат,
барем привремено,
етаблирањето на
европскиот југоисток во
институциите на Брисел.
Матна е играта на Европа.
Треба да се препознае
зошто, со која цел и кој е
стратегот за една таква
епизода во односите. Се
сомневам дека изјавите на
Тачи се толку тешки за Оли
Рен да биде толку
чувствителен. Зад
неговите квалификации,
кои негативно се
одразуваат врз
македонското
приближување кон
Брисел, очигледно стои
нешто друго, нешто
заткулисно и добро
смислено. Тачи е само
поводот наскоро да се
смени односот на Унијата
кон "Скопје". Пораката до
наивните домашни
политичари е да не
наседнуваат на триковите
кои сами ги изнудуваат од
европските моќници.
14 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 700 / 30.11.2007

ародната вели "човек сам што
може да си направи, никој не
може да му направи". Така и ние.
Сакајќи на Европа да й покажеме кои
сме и што сме, на крај ја оплескуваме.
Постојано на семинари и на работилници, во книги и во други публикувани
изданија, со гордост пишуваме и објаснуваме како од македонските простори се ширела цивилизацијата низ
Европа, како сме им ја подарувале писменоста и уката на другите народи од
опкружувањето и пошироко. И сè тоа е
в ред. Ништо не се кажало неточно. Но,
кога таа цивилизација денес треба да ја
обремениме и да ја примениме во стварноста и во реалноста, тука навис тина
потфрлуваме. Денес Македонија ја претставуваат квази интелектуалци, недораснати и приучени политичари, кои се
поведени од помислата материјално да
ги обезбедат барем наредните две поколенија, да го одживеат својот дел од
животот на високо ниво, во раскош, со
завиден бизнис... Таа стварност ја живееме речиси две децении. Така беше
на почетокот, а еве така остана и до ден

А ЈДЕ
ГОЛЕМ
ГРУЕВСКИ И ПЕТКОВСК
Настапите на Мендух Тачи й
послужија на опозицијата како
повод за да удри врз грбот и на
премиерот Никола Груевски. Тој
го толерирал, не смеел да му
пререче, ниту да го прекори. Тачи бил премиерот, а Груевски
послушникот. Се редеа бројни
такви изјави од Макрадули, Ивановски, Шекеринска. А, навистина, зошто Груевски молчи? Зошто
не сака да го коментира однесувањето на Мендух Тачи, кое непоправливо им штети на неговите напори да ја реформира и
да ја приближи Македонија до
Европа? Зошто ниту Тито Петковски не сака повеќе да дава оценки за вокабуларот на неговиот,
не баш, сакан коалиционен парт-

З А М А К Е Д О Н И ЈА К А КО Г Е Н Е РАТО Р Н А К Р И З А
денес. Ништо не се промени во мозокот
на политичарот во Македонија. Не се
откажа од перверзноста, не ја отфрли
навиката да гази и врз мртви ако треба
само за да дојде до посакуваната валкана цел. Денес и да не постојат политички партии во вистинска смисла на
зборот. Можеби пореален и поавтентичен термин за нивното егзистирање
денес е интересна група, олигархиска
организација, дружина за отпочнување
бизнис со пари од обичните граѓани, со
еден збор софистицирана банда. Граѓаните го препознаваат тоа, но наместо
да почнат процес за отстранување на
девијациите и на искривените сфаќања
за денешнината, тие почнуваат да се
однесуваат како нив. Денес и народот
поведен од политичките водачи и од
нивните потчинети краде, лаже, врши
криминал, сквернави, прави индивидуални предавства и велепредавства. Македонија е ставена на коцка од сите
општествени пори и слоеви. Исчезнаа
критичните маси од граѓанството, кои
можат и знаат да спроведат еволуција
на начинот на размислувањето и деј-

ШТО СИ БЕВМЕ
ОТО ДРУШТВО...!!!
И - ЗАЛОЖНИЦИ НА ВОКАБУЛАРОТ НА ТАЧИ

нер? Се плаши повторно да не се
скара со него? Па, вака како што
тргнала работата, Груевски и Петковски се заложници на политиката на ДПА и на нејзиниот ли-

дер. Тој го урива имиџот на државата, а овие не презеле ништо за
да не се скараат со него. Попусто
е премиерот нешто и да изгради,
кога овој со еден настап пред новинарите ја оплескува. Кој може
да поработи малку на бон-тонот
на Мендух? Некои велат дека
многу малку научил од другарувањето со Арбен Џафери кој, пак,
знае на софистициран, културен
и професионален начин да им зададе удар на противниците. Во
тој дел Тачи потфрлува. Политиката некогаш подразбира забава
и поднесува иронија, но доколку
ја надмине рамката на вкусот и
премине во невкус може да стане многу горка за индивидуата
која се однесува авантуристички.
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ствувањето. Каде е македонскиот интелектуален крем за да го заврти кормилото во друга насока? Каде се младите
генерации средношколци и студенти,
кои во секоја нормална држава се моторот и двигателот на промените? Нивниот дух е помртов од оној на пензионерите. Кај нас се стои, кај нас како сè
да е направено од восок и ништо не се
помрднува од точката која значи вакуум. Наместо прогресивните сили да ја
земат работата во свои раце, ние им оставивме на неколку т.н. политички имиња да одлучуваат за нашата судбина и
иднина. Али Ахмети, Мендух Тачи, Садула Дураку, типовите кои вежбаат да
станат политичари од редовите на
ВМРО-ДПМНЕ и од СДСМ. Тие деструктивни сили се обидуваат да внесат прогрес во македонското општество. Смешно. Во било која демократска земја, не
би успеале да доспеат подалеку од чиновници, а често таквите ги греат ѕидините од казнено-поправните домови за
постапките кои ги прават.

ЕВРОПА НЕ САКА
ПРИМИТИВЦИ И
НАИВЦИ
Изминативе два месеца Европа го
препозна, го исмеа, но и му удри шлаканица на македонскиот примитивизам.
Со вцрвенија образи од срам, се обидуваме барем нешто да промениме во
навиката, но попусто. Повторно истиот
ладен туш. Власта и опозицијата во Македонија не знаат поинаку. А, што друго
и да прават кога цела Европа разбра
кои се и што се. Речиси со секоја изјава
Солана, Рен, Дорис Пак, Шефер и останатите од таа компанија, ни порачуваат
да се надминат личните суети, партиските интереси и индивидуалните придобивки. Европа осозна дека во Македонија не постои група на политичари
и на интелектуалци, кои си ја сакаат

НЕКА НЕ СЕ МЕША ОВОЈ МНОГУ...
НЕКА СИ ЈА ГЛЕДА РАБОТАТА

Во последно време го
нема Рен да каже дека Косово генерира нестабилност во регионот, дека косовските власти го поттикнуваат екстремизмот, дека
делат оружје за нов конфликт со Србите. Напротив, изборите ги оценија
како слободни и демократски, иако беа моноетнички. Апсурд. И сега
Македонија е таа која дестабилизира, иако на
нејзина територија најмалку еднаш седмично
се откриваат бункери полни со оружје, иако
косовски екстремисти упаѓаат на македонска
"Унијата постои веќе половина век. Во неа
моментно има 27
членки, а нема
да потрае долго
време до приемот на нови членки од просторите на Балканот".
Дорис Пак
државата и кои ќе направат сè само за
да ја однесат земјава во подобра иднина, да ја внесат во НАТО и во ЕУ. На
збор и уста сите се силни, сите се залагаат, сите работат, не спијат, може некој и не јаде од толку замор... Почиту-

територија и се подготвуваат за борба со македонските безбедносни органи. Нестрпливо ја чекаме
изјавата на Оли Рен, лично
или преку неговата портпаролка, дека токму Косово е извозникот на криза,
хаос, тероризам, на силство. Доколку Македонија
се споредува со Косово, тогаш таа е невина девојка која засекогаш ќе
остане девица. Рен мора да ретерира, под
итно. Во спротивно, неговата демократичност и објективност ќе се доведат под знак
прашање.

вани, сè тоа е фарса. Доколку навистина
оваа власт е заинтересирана за видлив
прогрес, доколку навистина и оваа опозиција, која досега е најлошата која државава ја имала, исто така, помогне, тогаш досега тоа и ќе го направеа. Но, веројатно не ги бива. Отепаа цела година
време со споредни работи, со нешто
што воопшто не е битно во овој период
за иднината на земјата. Затоа денес Рен,
а можеби утре уште некој ќе ги кажува
нештата на таков начин.
"Македонија генерира политичка
нестабилност која може да се прелее и
во регионот". Да, можеби Рен претера,
но тие западните дипломати се беспоштедни во битката да го посочат послабиот за виновник. Тие ја чекаат само
"рачката", иницијалната каписла за да
те одвратат. Во тоа им помогнаа излетите на Тачи, мегаломанските барања на
Ахмети, наивноста на Груевски и жедта
за власт на СДСМ.
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ТАЧИ Е
ПРОБЛЕМАТИЧЕН, НО
РЕН Е НЕОБЈЕКТИВЕН
Познат ни е лошиот јавен настап на
Мендух Тачи. Штетни се говорите од
типот "четникот Бранко со кокардата на
Шешељ" или "Фуере да си ја брка работата". Тоа е недозволиво за било кој
ранг на политичар, а не, пак, за претставник на официјалната власт, на претседател на партија која ја води државата. Врз основа на ваквите размислувања на проблематичниот Тачи, се
оформи и тезата на европскиот комесар
Рен за Македонија како генератор на
регионална криза. Земјава се поистовети со она што беше и сè уште е Косово.
Поголем реторички удар во моментов
државава не можеше да добие. Но, да
се генерализира целата држава, целата

КОЈ КОМУ МУ Е ПОГОЛЕМ ДУШМАН?
"...Веќе долго време
може да се детектира
Вашата поддршка која
им ја давате на опозиционите партии, било
тоа да е албанската или
македонската опозиција. Со ваквите обиди
не само што го нарушувате принципот на еднаквост, туку на некој начин ја охрабрувате
опозицијата и натаму на скандалозен начин да
употребува насилство во Собранието и надвор
од институциите, со што ќе го спречи патот за
финализирање на реформските проекти на
Владата, кои се дел од препораките кои треба
да ги исполни Македонија за да стане дел од
евроатлантските структури... Вие набрзина
формулиравте вознемирувачки и негативен
став околу говорите во Собранието каде единственото "оружје" и единствениот "напад" е
ставот на пратеникот, кој се изнесува јавно, а
не го осудивте вандализмот во Собранието,
промовиран и инициран од страна на неколку
пратеници на ДУИ, координиран од страна на
оваа опозициона партија".
дел од писмото на ПДП до Ерван Фуере

"Ние не веруваме дека енергијата треба да се троши на
вакви прашања, туку таа треба
да се фокусира на исполнувањето на приоритетите од
Извештајот на Европската комисија, Фуере ги повикал сите
политички лидери да го зајакнат политичкиот дијалог и
соработка во интерес на реформскиот процес. Не е конструктивно да се инсистира на заемни обвинувања. Тој не посочил конкретна индивидуа, туку упати генерален повик до
сите политички лидери. Комисијата сосема ја поддржува изјавата на амбасадорот, која е во насока
со Извештајот за напредок".
Кристина Наѓ, портпарол на Оли Рен
власта не ги прифати нивните барања. Значи, со непристојните
изјави Тачи го ставал целиот регион на коцка, а во ДУИ, која се
закануваше со нови судири, се добрите момчиња. Зошто тогаш
Рен, исто како и сега, не кажа дека Македонија генерира криза
со изјавите од ДУИ дека ќе отворат нов конфликт? Тие закани
беа многу потешки и поодговорни од квалификациите на Тачи
за четници. Очигледно Европа не ги оценува постапките на
македонските политички струи подеднакво, објективно и рамноправно. Со тоа може да се добие впечаток дека постои своевидна пристрасност и наклонетост кон едни, а аверзија и критики кон други.

институционална поставеност на Македонија, со личните
изјави на еден политичар, е навистина недипломатски
курс на политичар од калибарот на Оли Рен. Како е можно
изјава за поистоветување на одредена група политичари
со четници да предизвика прелевање на некаква нестабилност во целиот регион? Рен од влакно направи руно.
Премногу емотивно изреагира и на предупредувањата на
Тачи до Ерван Фуере - да си ја гледа работата и многу да
не се меша во некои работи кои не се од негов делокруг
на работењето. Зарем ваквите настапи на Тачи, кои никако не се за оправдување, создаваат регионална нестабилност? Необјективноста на Рен се согледува во многу
сегменти. Ниту еднаш досега лично тој не го осуди однесувањето на дел од пратениците на ДУИ, кои отворено се
закануваа со нова војна доколку не се игра по нивно. Сите
се сеќаваме како од законодавниот дом приврзаниците
на Ахмети јавно кажуваа дека повторно ќе заминат во
планините за да се борат против Македонија, доколку
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