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ГЛАС НА ЈАВНОСТА

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат 
нашата отво  реност кон јавноста. Овде автен-
тично обја ву ваме и текстови кои не се во со-
гласност со нашата уредувачка политика.

Р А З Н Е Б И Т У В АЊ Е Т О  Н А  ДРЖАВ А Т АР А З Н Е Б И Т У В АЊ Е Т О  Н А  ДРЖАВ А Т А??
Капата долу на секој, кој за 

добробитот на човекот и на 
граѓанинот од утре натаму ќе 
создаде, ќе науми, да не ре чам 
иновира, за безбедно, удоб но, 
подобро или посигурно жи   -
веење во ова наше немир но 
време, време полно со раз но-
видни лавиринти, кој теш ко ќе 
се снајде и ќе го посочи вис   -
тинскиот пат, ако таков се соз-
даде. Нема што, ќе мораме, 
ду ри и споменик да му из гра-
диме и да му подигнеме, сè 
со цел од срце да му се пок-
лонуваме и алал нека му е 
лебот наш насушен.

Но, засега тоа е една не-
позната во изминатиот наш 
македонски 15-годишен со-
ци јален и економски транзи-
ционен период, во кој многу 
малку направија нашите чел-
ници, политичари, ако сакате 
и народни избраници, на мес-
то добро да ги "засукаат" ра-
кавите и прво да работат за 
овој македонски прогре си-
вен народ, и наместо ре дов-
но да даваат и отчет за сè 
што сториле и направиле за 
оваа наша државичка да ја 
закрепнуваат и од мали нозе 
да ја учат да прооди со по си-
гурни чекори, тие прво си ги 
озаконуваат своите желби, 
намери, позиции и што ли не 
за утре да си проживуваат по-
добро, посигурно, побез бед-
но и багателно.

Да го погледнеме само на-
шето Собрание, кое според 
Законот и Уставот брои 120 
души и според сите правила 
и правилници треба и е за ко-
нодавен дом, кој треба да му 
обезбеди сигурност на на ро-
дот во секој поглед, но како 
тоа ќе го прават, како ќе пра-
ват држава кога едвај се со-
бираат, како да има кворум 
за работа кога просечно се 
присутни само 61 пратеник. 
А останатите? Каде се и што 
прават? А земаат ли земаат и 
плати, и дневници, и имаат 
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какви ли сè не други бене-
фиции!

Што ли ќе им се случи ако 
се обични работници во не-
која фирма и покажат нере-
довност на работа, доцнат де-
сеттина минути. Ќе ги вра тат 
дома! А ако на работа не доа-
ѓаат пет-шест дена можат да 
добијат и отказ и правец во 
бирото за вработување, а не 
дај Боже нешто да украдат и 
неосновано да се збогатат. 
Се знае на суд и во апс, а да 
не спомнуваме дека за не как-
ви патни и дневни трошоци 
затоа што тие немаат ниту 
шан са да отпатуваат во не ко-
ја странска земја. Што ли ќе 
се случи да речеме ако на на-
родните избраници - парла-
мен тарци по завршувањето 
на мандатот им се укине АПА-
НАЖАТА, за 12 месеци "ни ша-
ат врата, земаат плата", или 
да речеме и за нив да важи 
Законот за работни односи и 
да чекаат работен стаж од 40 
години или старост 64 го ди-
ни или, пак, да си земаат и на-
родот да им одреди плата од, 
да речеме, десет илјади де на-
ри, па народот кој ги избрал 
и ги назначил да им ја ре ша-
ва судбината на парла мен-
тар ците.  

Денес, во оваа бедотија, 
си  ромаштија, стечајност, тех-
но лошки вишок и повеќе од 
400.000 армија невработени, 
кои веќе не знаат што се тоа 
човечки стандарди, народот 
гласно размислува.

Не е ни чудо што особено 
младите секојдневно бегаат 
во странство, некои на учи-

лиште, некои на работа, дру-
ги стануваат азиланти и свет-
ски патници по белиот свет. 
Што значи селото ни гори, а 
бабата се чешла, па ако сака 
нека оди коњот в река.

Нашите државни служби 
многу малку го информираат 
народот или редовно преку 
медиумите даваат отчет за сè 
што сториле, за сè што за таи-
ле, како се збогатиле, изгра-
диле палати за пријатен жи-
вот, или колку месечно го 
празнат народниот Буџет и 
каде сè ги трошат народните 
пари, божем тоа било некак-
ва си тајна и широките народ-
ни маси не треба тоа да го 
знаат. 

И на крај, што е тоа пар ла-
ментаризам, партиички и ли-
дерчиња? Народот си ги из-
бра, а тие се затворија во се-
бе и си тераат ли, си тераат 
по свое.

Не дај Боже ако утре има 
некакви избори, оти тогаш и 
тоа како ќе се растрчаат по 
народот за да ги гласа и да ги 
избере за некоја фотелјичка 
и функција, и да добие без број 
привилегии за утре да си жи-
вее и да си проживее божем 
тој е народна власт и е се мо-
ќен.

Нека ни е и нам и ним на 
здравје. Ако вака про дол жи-
ме и натаму, ќе нè нема ниту 
нас, ниту ќе имаме правна др-
жава и сите ќе си одиме во 
"тунгузија".
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