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МАКЕДОНСКАТА

Од основачот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски   

С А Г А

тарите мудреци често знаеле да посоветуваат дека не е доволно само она што е главно 
за делото; потребни се уште и околностите кои го следат. Лошиот начин расипува сè, 
дури и она што е праведно и разумно; добриот начин напротив може да го надомести 
и едното и другото, па и она што всушност го нема; тој го позлатува и она што не 
постои, вистината ја засладува, а старото го прави младо. Она "како"  многу значи во 
делата. Љу безноста ги освојува срцата. Убавото однесување го разубавува животот, а 
секој пријатен гест дава чудесна и миговна помош. Својата хуманост, љубезност, 

чудесна и миговна помош Ма кедонија ја покажа и на дело. Околу 200.000 евра беа собрани во 
деновите на солидарност, за помош на настраданите од цунами во Југоисточна Азија. Граѓаните 
донирале околу 3 милиони денари преку телефонските повици, а од кутиите поставени на 
скопскиот плоштад и на повеќе продажни места се преброени повеќе од 700.000 денари. Преку 
забава и шоу програма, на телевизиска аукција донираше и македонската естрада, продавајќи 
делови од својата облека и предмети. Портретот на Есма достигна цена до 6.000 австралиски 
долари, евровизискиот костум на Тоше 50.000 денари, це-де на Симон Трпчевски се продаде за 
28.000 денари. Ако на ова се до дадат 1.800.000 денари од градот Скопје, исто толку евра во лекови 
и храна од Владата и 500.000 евра од Црвениот крст, Македонија на настраданите во цунами ќе им 
помогне со повеќе од 2.500.000 евра. Сè ова е одраз на големата широкоградост на Македонците 
како народ. Но, колку би било добро и исто така хумано кога ваква хуманитарна акција би се 
направила за, на пример, неразвиените подрачја во Македонија или, пак, на замрените рударски 
гратчиња, како што се Пробиштип, Злетово... Би било мошне покорисно кога наместо 
баснословните суми за гостувањето на Горан Бреговиќ за Нова година, на скопскиот плоштад би 
им се поделила парична помош на најсиромашните. Или, пак, кога би се отвориле повеќе народни 
кујни за до топла порција да дојдат и оние најгладните. Но, барем тука во Македонија, работите 
речиси никогаш не се одвиваат онака како што би требало да бидат, најнапред да бидат во интерес 
на Македонецот! Иако директно обвинет од роднините на 12 киднапирани Македонци за време на 
воениот конфликт од 2001 година, на командант Лека никој ништо не му може. 'Батката' уште се 
шепуреше низ Кондово изигрувајќи божемски миротворец. Наместо него јабана одат луѓе чија 
вина е што јавно се декларирале како патриоти. Од сите случаи во Македонија (меѓу кои доволно 
е да се спомне само за малтретираните работници од Маврово, затворање на вентилите на 
Липковската брана, случајот Вејце и водството на ОНА), само Љуботен останува отворен, а сите 
други се отфрлени. За да се оцени дали ќе се покрене обвинение против Љубе Бошкоски ќе се 
спроведат дополнителни истражни дејствија. 

Во очекување на официјалното изјаснување на Хашкиот трибунал се огласи и претседателот 
Црвенковски. За него е неприфатливо ако само македонската страна биде обвинета за злосторства 
против човештвото во 2001 година. 

"Ценам дека доколку Хашкиот трибунал сака да го сочува и впечатокот на целосна прин ци-
пиелност и објективност врз основа на тој доказен материјал треба соодветно да постапува, од-
носно навистина би било тешко одбранливо дека само на едната страна се вршеле кривични дела 
против човештвото во текот на 2001 година", вели Бранко Црвенковски.

Со други зборови, ако само Љубе сноси одговорност, излегува дека Хаг за некого е мајка, а за 
некого маќеа, а нашиот брат Љубе жртвено јагне, за сметка на криминалците кои се сторија 
"недопирливи" херои. Каде ли тоа го има? 

Наместо за Александар Македонски и за македонската фаланга, историјата во Македонија, 
основците ќе ја изучуваат рамковно. Вака одлучила Комисијата за историја од Министерството за 
образование. Според новите наставни програми, покрај историјата на македонскиот народ, 
основците ќе ја изучуваат и историјата на Албанија. Е, Македонијо до кое дереџе дојде?

Со новите програми по историја веројатно ќе се појават и нови народни херои. Не е чудо и ако 
командант Лека или Баци, а за Ахмети и да не зборуваме, би можеле да се најдат во учебниците по 
историја. Сè е можно! А ќе се сети ли некој да спомне и за брат Љубе, кој тогаш кога требаше беше 
на браникот на Македонија? Како и дали македонските учебници ќе пишуваат за брат Љубе, ќе 
покаже времето?! 
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