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Во средата, на четврти февруари, во црквата 
"Свети Спас" во Скопје, се прослави 132 
годишнината од раѓањето на Гоце Делчев, 
великанот над великаните, кој со сите свои 
идеи не бил само социјалист, туку вистински 
космополит и визионер, како ретко кој човек 
кој произлегува од овие наши проколнати 
балкански простори. Токму неговиот 
космополитизам, покрај патриотизмот, е 
основната причина зошто македонскиот 
народ го слави неговото дело со толкава 
гордост. Токму затоа, во средата, како и 
секоја година на истиот датум, дворот во 
црквата каде што се наоѓа неговиот гроб 
беше премал да ги прими сите почитувачи на 
неговиот лик и дело. 

НАЈГОЛЕМИТЕ ПАРАЗИТИ СЕ ВО ВЛАСТА!

Но, сепак, оваа година се случи 
невиден скандал, каков што се не-
ма случено никогаш порано, 
отко га се пренесоа неговите 
мош ти во споменатата црква во 
Скопје. Имено, за прв пат се слу-
чи ДА НЕМА ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА, КАКО И ПРЕТ СТАВ-
НИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА! Значи, 
по тенцирам: не велам дека не 
беше присутен Премиерот и прет-
седателот на Собранието, туку 
воопшто НИТУ ЕДЕН претставник 
на споменатите две институции - 
за конодавната и извршната власт. 
Можеме да претпоставиме дека 
споменатите двајца претседатели 
на Владата и на Собранието би-
ле зафатени (иако е познато 
дека беа во земјата тој ден), но 
да нема НИТУ ЕДЕН слободен 
од стотината претставници на 
Вла дата и од 120 (сто и дваесет) 
прет ставници на Парламентот, е 
навистина невозможно! Се пос-
тавува прашањето, тогаш, зошто 
немаше присутни од споменативе 
господа да оддадат почит на 
несомнено еден од најголемите 
великани на македонската нација 
и држава?

Пред да се обидеме да одго-
вориме на ова прашање, треба 
да ја потсетиме македонската 
јав ност дека неодамна во село 
Небрегово, Прилепско, се одржа 
све ченост во чест на Блаже Ко-
нески, каде исто така немаше при-
сутни претставници на Владата 

(Скандало во цркваа "Св. Сас" како овод)

и на Собранието на РМ, а за пре-
миерот Црвенковски лично, и да 
не зборуваме. Се разбира дека 
тој е "зафатен" со некои "поважни 
работи и ангажмани".

Значи, двајцата најголеми ве-
ли кани на поновата македонска 
исто рија не беа удостоени од 
прет ставниците на македонската 
држа ва! Власта во Македонија не 
покажа никакво почитување кон 
овие двајца великани! Ве ро јатно 
и би можеле да ги оправ даме 
споменативе господа, осо бено 
премиерот, господинот Црвен-
ковски, со наивно верување де-
ка е презафатен, но тогаш се пра-
шуваме, како е можно истиот тој 
Црвенковски да се нацрта НА 
ПРВИОТ РЕД, со сета негова свита 
и со сите негови полтрончиња 
на прославата на 100 години на 
албанската азбука, и тоа во Би-
тола!?

Значи, НИТУ ЕДЕН претставник 
на Владата и на Собранието не-
маше време за Гоце Делчев и Бла-
же Конески, а СИТЕ имаа време за 
прослава на албанската азбука?!? 
Да не бидеме наивни: Оваа Власт 
е антимакедонска и однародена. 
Тоа таа со сите сили се труди да 
ни го докаже секојдневно. Тој што 
сака тоа да го види и да го чуе, 
има очи и уши, нека гледа и нека 
слуша! Преостанатите одлучиле 
по сопствена волја при очи и уши 
да останат слепи и глуви!

Ако тоа не е така, тогаш ве-
ројат но тие не присуствуваа на 
чествување на Делчев и Конески 

затоа што тие беа учители, а од 
господинот Тале Герамитчиоски 
- заменик министер за обра зо-
ва ние, деновиве слушнавме де-
ка учителите во Македонија се 
паразити(?!). Тие, секако, ка ко 
"големи работници", не ги по чи ту-
ваат паразитите! 

Еве, јас ја користам оваа при-
лика на писмено, со сета одго вор-
ност, да ги обвинам господата од 
власта за најголеми паразити во 
историјата на оваа, но и на сите 
претходни македонски држави. 
Според Вујаклија, под паразит се 
подразбира: "Оној кој живее на 
сметка на другиот". Но, да бидеме 
на чисто, ако мислите дека под 
тоа мислам само на финансиски 
бенефиции на власта на сметка 
на народот, се лажете!

Мислам на следното: Оваа Вла-
да се формира за сметка на ЖИ-
ВОТИТЕ НА МАКЕДОНСКИТЕ БРА-
НИТЕЛИ, преку чија жртва гос-
подинот Тале Герамитчиоски, гос-
подинот Бранко Црвенковски ка-
ко и СЕТА НЕГОВА ТАЈФА ОД УЧК 
и СДСМ ги ужива сите бенефиции 
од Република Македонија! Под-
готвен сум да полемизирам со 
КОГО БИЛО во оваа држава кој не 
се согласува со претходното! Баш 
сум љубопитен да слушнам дали 
има и такви мислења? 

Ако овој пример не ни е 
доволен, тогаш да се пот се-
тиме на настаните од не одам-
неш ната прослава по по вод ле-
гализирањето на мало ре чан-
скиот универзитет. Сведоци бев-
ме дека таму се вееја знамиња 
на туѓа држава и се пееше химна 
на туѓа држава. Иако сега веќе 
за овој универзитет кратиме од 
залчињата на сопствените де-
ца, и понатаму студентите од 
тој универзитет праќаат пораки 
де ка преку непочитување на 
симболите на Република Маке до-
нија, тие всушност ја негираат 
оваа држава! Секако, иако тој уни-
верзитет е сега веќе државна инс-
титуција, Владата НЕМА АБЕР да 
ги повика организаторите на кри-
вична одговорност! Замислете 
дека скопскиот Универзитет орга-
низира некоја свеченост, ка де 
наместо македонското, ќе се вее 
знаме на некоја соседна држа ва и 
се пее туѓа химна? Уште ИСТИОТ 
ДЕН, истата оваа Влада, ќе ги 

уапси СИТЕ организатори и кри-
вич но ќе ги гони!!!

Со ваквите двојни аршини, 
оваа Влада праќа јасна порака 
до целата македонска, но и свет-
ска јавност дека Македонија е 
де факто поделена на две тери-
тории, каде не владеат еднакви 
закони. Тоа беше, впрочем, и 
целта на терористите на Ахмети 
во агресијата врз Република Ма-
ке донија, што тие ја извршија во 
2001 година.

По дефиниција, ако некоја 
во ору жена формација изврши 
воен напад врз некоја суверена 
држа ва, тогаш се вели дека врз 
таа држава е извршена агресија. 
До колку по агресијата, истата 
воена формација, во истата држа-
ва формира влада (исто така по 
дефиниција), се констатира де-
ка таа држава е окупирана. До-
колку покрај агресорите, во вла-
дата учествуваат и домашни 
струк тури, таквите структури се 
нарекуваат предавнички. Тоа 
е така според сите светски вое-
ни теории, и тука нема ништо 
спор но. Што би се рекло - пред 
фактите и боговите молчат!

Оттука, нема дилеми дека 
актуелната Влада е комбинација 
од окупаторски и предавнички 
елементи. Следствено на сето 
тоа, не сум воопшто изненаден 
што таквата власт не ги чествува 
великаните од типот на Делчев 
и Конески. Но, за наша среќа и 
двајцата наши великани биле 
големи визионери, па Конески во 
својата песна ЛАЖНИ ПРОРОЦИ 
како да го предвидел сето тоа, 
па како да мисли лично на 
Црвенковски велејќи:

"Ќе дојде време на лажни 
                                            пророци
што божем во мое име
ќе ве збираат по плоштадите,
ќе креваат врева до небеси,
ќе се бувтаат во градите,
НЕМОЈТЕ ДА ИМ ВЕРУВАТЕ!
Тие мислат само на себеси.
Што дека прогласуваат 
дека ве спасуваат!
Бес ги распина внатре
душите да ви ги затре.
Тие варосани гробови!
НЕ да им станете робови".


