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Сите сме длабоко погодени со она што се случува во 
Македонската православна црква, а се однесува на пос лед-
ните отворени кидисувања на нејзиниот интегритет, ле гал-
ност, легитимитет и воопшто сè што е македонско во неа. 
Уште повеќе сме погодени што како пеколна реплика од која 
ние Македонците не можеме да побегнеме (како во лош сон) 
е што операцијата се одвива преку наши домашни пре дав-
ници и сатрапи. И конечно, се фрапира младоста на тие пре-
давници. Кога ги слушнавме од овие млади, наранети од МПЦ 
"устичиња" зборовите: таканаречена МПЦ и МПЦ како раск-
олничка црква... Нешто во мене се скрши, драги читатели. Кога 
ќе се соочите така отворено со предавството, трогателно е...

Ili rabotete 
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...колку изгледате немоќно и 
конфузно. Бидејќи се прашувате 
дали е возможно ова да ни се 
случува? Сите тие "деца" нè лажеле 
сето ова време, а многу од нас 
полагаа многу во монаштвото и 
неговото интелектуално вриење кое 
ни недостасуваше.

Во минатото имаше ефикасна техника 
на справување со "ненародни попови": 
се бричеа, се мачкаа со катран, се 
валкаа во пердуви, се качуваа од опаку 
на магаре и се шетаа низ село - град. Тоа 
беше операцијата која требаше и сега да 
се изведе, а вообичаено ја изведуваат 
пет-шест селани доброволци. Денес во 
недостиг на таа вдахновена техника, 
цела држава е во шок и полицијата има 
полни раце работа.

ЦЕЛАТА ОПЕРАЦИЈА ЗА РАЗНЕ БИ-
ТУ ВАЊЕ НА ЦРКВАТА ЌЕ ЈА СМЕС ТИ-
МЕ она му каде што й е местото, ВО 

КОНТЕКСТ НА ПОШИРОКИТЕ ПРИ-
ТИСОЦИ И ПЕНЕТРАЦИЈА НА ГРЦИЈА 
ВО МАКЕДОНИЈА, а што истата го 
изве дува под знамето на развиток на 
регионот - мандат што Грција го добива 
со најдобра намера од ЕУ. Овој мандат, 
ќе видиме, Грција го трансформира во 
мега-корумптивна операција на про-
моција на своите потесни нацио нални 
инте реси во Македонија.

Имено, Грција е заинтересирана 
за и единствено за стабилизирање и 
своевидно пацифицирање на Вардар-
ска та долина и Коридорот 10 низ 
Маке донија. Нешто малку и некои од 
профитабилните индустрии на југот 
од земјата (тутун, мермер, енергија 
и телекомуникации). Надвор од тоа 
таа е само набљудувач, а некаде и 
хуш кач со цел слабеење на позициите 
на државата. Тоа й е битно заради оси-
гурување на своите комуникациски и 

енергетски линии со Србија и сред на 
Европа. Отсуствува каква било одго-
ворност за поцелосен развиток на 
земјата која се помага (Македонија), 
а тоа е задача дадена од ЕУ, грижа за 
нејзината геостратегија и националните 
интереси.

Посебно е штетна таа политика за 
деликатниот баланс во меѓуетничките 
односи во Македонија, бидејќи се 
запоставува западниот дел на Ма ке-
донија и се "гетоизира" со што опции-
те за "сецесија" се одржуваат жи ви. 
Политиката на Македонија била отсе-
когаш обратна на таквата поделба. Таа 
се обидувала да ги интегрира маке дон-
ските Албанци во системот и со тоа 
да ги држи опциите за одвојување и 
гетоизација нискоризични. Поради тоа 
ОВАА ПОЛИТИКА НА ИНВЕСТИЦИИ 
НА ГРЦИЈА Е ОПАСНА (ако е само таа) 
И ТРЕБА ДА СЕ ПАРИРА И КОРИГИРА. 
Но, за такво нешто треба да има 
критична анализа од политичките елити 
на македонската власт, воља и моќ да се 
влијае во интерес на земјата.

Втора проблематична политика на 
Грција е нејзиното спротивставување на 
изградба на Коридорот 8 (исток - запад) 
низ Македонија. Прво, со аргумент 
дека е непотребен и скап, а потоа 
(со план Б) да се изгради паралелен 
коридор исток - запад низ Грција и да 
се поклопи оној низ Македонија. Зошто 
е тоа така? Бидејќи со изградба на тој 
коридор низ Македонија, таа станува 
далеку поважна држава од сега, бидејќи 
крстосницата е на нејзина територија 
("Славината" е кај неа, а со тоа Грција 
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е со тешкотии да биде хегемон на 
регионот). Поради тоа Грција инсистира 
САД да го напуштат регионот. САД се на 
линија на Македонија за овој коридор 
и нивното присуство во Македонија 
(јадранската иницијатива за НАТО) ја 
слабее доминацијата на Грција.

Грција е во судир со нас за едно 
од најосновните прашања на нашиот 
идентитет - нашето име. Сите, буквално 
сите активности ги гледа и како 
можност за притисок на тоа прашање. 
Расколот во црквата е најновата афера 
на тој план. Но, претходно, поради 
продор во нашите политички елити 
успеаја да го срушат планот за нов 
преговарачки тим околу преговорите 
за името и успеаја да наместат "кукла" 
за преговарач од наша страна и сега 
нормално нема никаков прогрес на 
тоа прашање. Во период кога имаме 
добри позиции да притиснеме да 
има прогрес во наш интерес токму 
на тој план. Дополнително, 
ПОРАДИ НЕСФАТЛИВА НА-
ША ПАСИВНОСТ, ГРЦИЈА 
УСПЕ ВА СО БИРОКРАТСКИ 
ТРИ КОВИ ДА ГИ СПОРИ И 
НА ШИОТ ИДЕНТИТЕТ како 
на род и името на јазикот во 
бројни комисии на Советот 
на Европа (нарекувајќи 
нè: државјани на FYROM 
и јазикот на граѓаните на 
FYROM??, немајќи никаква 
правна основа за тоа).

Но, НАЈСЕРИОЗНА 
КО РУМПТИВНА ПЕНЕ Т-
РАЦИЈА ГРЦИ ЈА пре ку 
свои те служби ОСТВА-
РУ  ВА ВО ПАР ТИИ ТЕ НА 
МА КЕ ДОНСКАТА ПОЛИ-
ТИЧ КА СЦЕН А. Тоа е и 
најопасен и најпони жувач-
ки тренд. Главниот "извоѓач 
радова" е една двојна ком-
бинација на нашите и грчки 
служби од времето на 
раната транзиција. Тој, прво 
службеник во грчкиот кон-
зулат, потоа ситен штребер 
во меѓувреме израсна 
во бизнисмен и патрон 
на бившиот премиер на 
Вла дата на РМ. Преку пот-
полно  корумпираниот 
бивш шеф на таа партија, 
Грци ја мести свои кадри во 
цели от врв на таа голема 
пар тија во Македонија, 
под готвувајќи и иден прет-
седателски кандидат во 
ликот на анонимен доктор. 

Гру боста на таа корупција оди до ниво 
на плаќање на коцкарските долгови на 
кандидатот за претседател или плаќање 
на шопингот на неговата сопруга, 
бесплатните одмори на море и слично. 
Оваа советничка сенка ја одредува 
стратегијата на партијата и тоа со кого 
оваа партија ќе прави компромис, со 
кого не, дали ќе ги интегрира разните 
фракциски крила или ќе ги исклучува 
и слично. По многу анализи продорот 
на Грција во оваа опозициона партија е 
најсериозен и скоро целосен.

Втората резервна 
"маша" Грција ја 
прави со 
т о а 

што истата двојна комбинација - биз-
нисмен го реконструира и т.н. "трет 
пат" во Македонија. Една смешна 
политичка групација која Грција ја 
организира за секој случај да им се 
најде ако расположението на јавноста 
тргне кон разочарување од двете 
постојни партиски опции. Последната 
ујдурма со "третиот пат" повторно е 
организирана каде ако не на плажите 
на Егејското Море. На состанокот биле 
присутни, освен оние кои го формираат 
подоцна овој чуден спој, и бившиот сега 

отстранет министер за финансии 
и сопственикот на една скопска 

телевизија.
ПОСЛЕДНИОТ ПРОДОР 

ОВАА СОСЕДНА ЗЕМ ЈА 
ГО ПРАВИ ВО РЕДО ВИ-

ТЕ НА ВЛАСТА. НАЈ-
СЕРИОЗНО СО ПОТ-

ПРЕ ТСЕДАТЕЛКАТА 
ЗАДОЛЖЕНА ЗА 

ЕВРО-ИНТЕГРАЦИИ, 
за жал министерот 
за одбрана, со одр-
жу вање на еден 
независен прет седа-
тел ски кандидат 
(биз   нисмен од Вие-
на), со комплетно 
пок ри вање на 
ше   фот на помалата 
коа ли циона партија 
и градоначалник на 
Скопје и помали купо-
продажби на разни 
биз нисмени блиски до 
власта.

Не мислам дека 
треба да нè фаќа 
пара ноја од сево ова, 
иако ситуацијата не е 
вооп што розова. ИМА-
МЕ МОЖНОСТ ЗА СЕ-
РИОЗЕН ОТПОР И КОН-
СТИ ТУИРАЊЕ НА НЕЗА-
 ВИСНА ПОЛИТИКА, 
но јав  носта е од клучна 
уло   га. Мораме да ги 
отво риме конспирациите 
во јавноста и да ги разоб-
личиме пре давствата и 
заднината на "новите" 
и купените политичари. 
Неза висноста сме ја стек-
нале "крваво" за да ја 
про даваме на начин на 
кој ни се нудат. ЕДНАШ ГИ 
ПОБЕДИВМЕ ГРЦИТЕ СО 

БЛОКАДАТА И ЕМБАРГОТО, 
ЌЕ ГИ ПОБЕДИМЕ ПОВ-
ТОРНО.


