МАКЕДОНСКАТА
САГА

V

о небрежјето на историските креации, секој си ја кажува својата приказна, а Македонците
(мислам на оние кои себеси достојно се препознаваат во делата на најголемиот војсководец
на сите времиња), упорно ја ткаат својата, често соочувани со "шамарање од небрежност" на
оние кои се плашат од вистината.
Ни посегнуваат по сè што е наше, исконско, македонско. Се осмелуваат како бесрамници
за нашето име, култура, вера насушна рисјанска, дедовиот праг на трошната македонска куќа, езерата кои паметат за Билјана, на шумите кои знаат многу тајни за дамнешни битки, јунаци, фаланги...
А Македонецот молчи и само го врти и другиот образ. Мавајте, вели. Потсетува на Синот Божји, кој
секогаш имаше и даваше повеќе љубов отколку што мајката земја можеше да прифати.
А еден ден можеби треба да се освестат Македонците и да го сослушаат советот на мудриот Конфучие, кој некогаш и некаде рекол:
"За да се стави светот во ред, мораме прво во ред да ја ставиме нацијата; за да се стави таа во ред,
мораме прво во ред да го ставиме семејството; а за да го ставиме семејството во ред, мораме прво да
го култивираме нашиот личен живот, мораме во ред да ги ставиме нашите срца."
Секој ден си има свој белег, своја препознатливост, а токму денешниов за нас е посебен. Токму на
денешен ден 1994 година излезе првиот број на "Македонско сонце". Од тогаш почна и приказната за
неделникот, кој во континуитет излегува веќе 11 години. Во два наврата е извршена измена на форматот, а последното издание е во колор, со 64 страници, формат А4, рубрицирано и дизајнирано според стандардите на европските неделници. Концепцијата и уредувачката политика на неделникот се
базираат врз неговата основна цел, односно афирмација на македонските национални вредности не
само на територијата на денешна Република Македонија, туку и во останатите делови на етничка Македонија, па дури и во цел свет, односно секаде каде што живеат и работат луѓе чија етничка и државна
припадност ги поврзува со Македонија.
Сакаме да бидеме нишката која ќе ги обедини Македонците и која ќе влијае за активирањето на
подзаборавениот македонски код за опстојност. Да бидеме сведоци на парадигмата за македонската
кауза, синтагмата која ќе допре до секого кој е на релација на правдината и вистината, без разлика на
националност, вера, потекло и пол.
Да бидеме носителот, двигателот на каузата за независната македонска република на Балканот, каузата за државност и вечната борба на себедокажување пред оние зли јазици кои со непристојни аспирации "подголтнуваат" на сè што е македонско, на душманите и бездушниците, кои како гладни
волци вијат над нашата убава Македонија.
Има многу причини за нашето постоење и долгогодишно работење во име на вистинските вредности!
"Македонско сонце" секогаш беше на линија на вистината, на страната на професионалноста и објективноста и сè она што претставува новинарска етика. Секогаш стремеше да допре до оние за коишто постои. Секој читател да се пронајде себеси во некоја од рубриките, во некоја од приказните или,
пак, да ја осознае вистината преку написите за политика, економија, култура...
Секој на свој начин и секој од својата посветеност, тимот на "Македонско сонце" се обидуваше да
придонесе за името на неделникот да се слушне што подалеку, да допре и до оној кој претходно со
предрасуда фрлал сенка на него. Досега секој кој нашол време да го "прелиста" неделникот "Македонско сонце" имал можност да ја види другата - македонската страна на работите! Но, нашата цел не
запира тука. Нашата визија оди уште подалеку. Оди дотаму да го види секој Македонец каде и да е на
светот, во која и да е туѓина, како си подава рака на својот, на Македонецот. Оди дотаму да ги види сите
македонски политичари како дејствуваат за целите и за интересите на Македонија. Нашиот видик оди
и дотаму да ја види државава без несреќни и сиромашни луѓе. Без стечајци, невработени, бездомници,
гладни рудари, интелектуалци на кои им се одземени дигнитетот и последната капка надеж за нешто
позитивно. Македонија која ќе биде посакувана дестинација за живеење, сигурна, безбедна, без доминација на малцинството врз мнозинството. Македонија без фиромирање, туку како горда членка на
сите светски елитни клубови.
Ете, тогаш целта на еден македонски светски неделник ќе биде реализирана и целосна. А среќата ги
следи најхрабрите и секогаш е на нивна страна.
Годините се нижат, времето си тече а нашето "Македонско сонце" нè грее веќе единаесет години. За
многу години "Македонско сонце"! Да ни сјаеш и зрачиш уште многу години!
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