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АНАЛИЗААНАЛИЗА

ШТО Е ПРО 

Нашата задача и цел е да соз да-
деме независна држава, земајќи ја 
пред вид културата на нашиот на-
род - се по ка жува многу тешка цел. 
Со секој потез, со секој чекор нап-
ред кон целта ние откриваме колку 
предавници и изгу бени Македонци 
некаде сме покриле, спасиле од 
нивната сопствена брука и срам, 
колку отпори и неверувања сме 
поттурнале настрана, колку реш-
ливи задачи за нас се покажуваат 
теш  ки и конечно колку среќа сме 
имале во из борување на ова што 
сега го има ме. 

Кога го следам ова што се слу-
чува со нашиве офицери (кои со 
мали ис клу   чоци), секогаш се по ка-
жувале проб  лематични и проју го-
словенски ориен тирани (како што 
владееше и мис ле ње за Маке дон-
ците, општо во бивша СФРЈ) - не 
можам да се изначудам на само-
убиствениот инстинкт и слепост на 
политичарите, кои ги назначуваат 
и ги предлагаат за функции. 

Нас тој комуњарски и проју госло-
венски "шарм" постојано ни избива 
од под пазуви. 

Љубомир Д. ФРЧКОСКИ

FR^KOVCI

Ili rabotete 
kako lu|e 
ili umrete!

При распаѓањето на СФР Југославија, 
Македонија што од објективни но, за 
жал, и од субјективни причини, не ја 
проби одлучно позицијата која ја доби 
со српската агресивна и национа лис тич-
ка ориентација кон "западните Срби" во 
Бос  на и Хрватска, и долго ги одржувавме 
дилемите дека можеби може да се из бег-
не неизбежното - распад на СФРЈ. Стра-
вот дали ќе можеме сами, беше нео прав-
дан и израз на инфериорност стекната 
од "државувањето" во СФРЈ. Ние како са-
мите да поверувавме во стереотипите 
за "веселите шегаџии Македонците" од 
филмовите на В. Булаиќ, кои служат са-
мо за забава и кажување вицеви, во пау-
зите на офанзивите кои ги водат се ри-
озните мажи и борци?! Кога читам дека 
нашиот началник на Генералштабот, ге-
нералот, тогаш капетан Стојановски, ги 
навредувал и гонел хрватските цивили 
при евакуацијата-протерувањето од Ву-
ковар, воопшто не се изненадив, би деј-
ќи тоа е потврда на манирот на ис фрус-
трирани "македончиња", измеќари на 
Ср  бите. Кога слушам дека тоа тој го 
нарекува "професионализам" и тоа не 
ме изненади, бидејќи измеќарството, во 
тогаш и јасно туѓа армија, нашиот ка-
петан го смета навистина за своја мо-
рална доблест и професионализам. Тој е 
огледало за сите нас и нашите од лу-
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БЛЕМОТ СО НАС?

НИЕ КАКО САМИТЕ ДА ПОВЕРУВАВМЕ ВО СТЕРЕОТИПИТЕ 
ЗА "ВЕСЕЛИТЕ ШЕГАЏИИ МАКЕДОНЦИТЕ" ОД ФИЛМОВИТЕ 
НА В. БУЛАИЌ, КОИ СЛУЖАТ САМО ЗА ЗАБАВА И ЗА КА ЖУ
ВАЊЕ ВИ ЦЕВИ, ВО ПАУЗИТЕ НА ОФАНЗИВИТЕ КОИ ГИ ВО
ДАТ СЕРИОЗНИТЕ МАЖИ И БОРЦИ?!

НИЕ ВО МЕЃУВРЕМЕ НЕ ГО ПОСТАВИВМЕ "СЛО ВЕ НЕЧ
КИОТ СТАНДАРД" НА СОБИРАЊЕ НА "СВОИТЕ" ПОД КОН
ЦЕПТОТ НА НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА, ТУКУ ГИ НАПА
ЃАВМЕ ДО ПОСЛЕДЕН ЧАС ОНИЕ КОИ ЗА ТОА СЕ БОРЕА???

чувачи од почеток на независноста (која 
многумина од нив ја нејќеја и не веруваа 
дека ќе нè биде). Тој е само тагата на 
"Македончето", облечена во генералски 
чин. 

Што е проблемот кој овој човек не 
може да го види или смета дека не пос-
тои? Што е проблемот кој Б. Црвенковски 
и оние кои го бранат, исто така, не мо-
жат да го видат и се глупираат фатени во 
непријатна стапица на неодговорност 
кон сопствената држава со нивните кад-
ровски решенија? 

Тоа е моралната неспоивост на слу-
жење во туѓа армија, која за малку ја 
избегнавме да биде непријателска и кр-

вава и кон нас, на "професионализмот" 
во борбата против "сецесионистичките" 
републики, што беше политичка и опе-
ративна цел на таа армија - со биду ва-
њето потоа началник на Генералштабот 
на една од тие "сецесионистички" ре-
публики?! Тоа ни се случи со онаа кад-
ровска несреќа на К. Глигоров - првиот 
началник: М. Арсовски, а сега се пов-
торува од истото комуњарско гнездо на 
Б. Црвенковски со Стојановски. 

Едниот, својот професионализам го 
докажуваше со намерата да го бомбар-
дира Скопје, ако треба и ако му наредат 
од ЈНА, а вториов, ги гонеше Хрватите 
ако му наредат, а му наредија. 

Втората морална катаклизма која овие 
"Македончиња" ги опкружува, заедно со 
нивните ментори од СДСМ е противење 
на наредбата за враќање и помош на 
Македонија во конципирање на својата 
војска и одбрана и останување во непри-
јателска војска до последен ден додека 
сигурноста на нивните офицерски "гази-
ња" им дозволуваше. Кога им се заканија 
со терање од ЈНА, која стана српска 
војска, тогаш се прибраа да му служат 
на македонскиот народ. Во меѓувреме 
вистинските патриотски синови на овој 
народ од нивните колеги, младите офи-
цери од ЈНА, ја напуштија и се бореа 
паралелно со МВР за одземање на што 
поголем дел од колачот кој ЈНА го вле-
чеше во колони од Македонија. Кога 
Ние (всушност, мојата маленкост), јавно 
повика на неодење во ЈНА на младите 
Македонци (тогаш како министер без 
портфељ), ме поддржа индиректно са-
мо премиерот Кљусев и луѓето од улица 
чии деца требаа да одат во војска. Тогаш 

Глигоров и секако Б. Црвенковски СДСМ-
овски одмолчаа храбро и мудро. Но, то-
гаш нашиот сегашен началник на Гене-
ралштабот беше од другата страна на 
сите Македонци и директно им беше 
спротивставен. Ако успееше опера ци-
јата "Опера", планот за државен удар на 
војската во цела СФРЈ, тогаш него ќе му 
припаднеше честа да нè апси нас. Нас 
од кои сега бара патриотска поддршка 
за да си ја задржи функцијата. Начал-
никот на нашиот Генералштаб мора да 
си ОДИ. Не поради притисокот и истра-
гата од Хрватска, туку поради нео држ-
ливата морална позиција, која ја подја-
дува неговата одлука, која ја направил 

во 1991 година. Таа цена сега тој мора да 
ја плати како и секој од нас што ги плаќа 
своите морални одлуки и дилеми. Тој то-
гаш ИЗБРАЛ и сега мора да оди со на-
ведната глава во согласност со својот то-

гашен избор. Неговата кариера за НАС е 
завршена и, за жал, срамна. Не може да 
му помогне политиканството - дека не-
ма да поднесе оставка на барањето на 
ВМРО-НАРОДНА. Тоа не е поентата, проб -
лемот е што тој е морално-неподобна 
фигура да ја води Армијата на независна 
Македонија. Тоа снимките од Вуковар 
недвојбено го покажуваат. Не е битно 
дали тој направил воени злосторства. 
Ако направил ќе му судат во Хаг или во 
Хрватска. За нас Македонците тој е мо-
рално неприфатлив бидејќи со своите 
морални одлуки покажал дека не ве-
рува во Македонија и ја преферирал 
својата кариера во туѓа армија на пат-
риотизмот. Добро, ние ја почитуваме 
неговата одлука, но тој мора да ја по-

читува нашата (колку и да го бранат 
збунетите политички раководители) - ти 
сине не си за нас. Ние заслужуваме по-
чесен и поморален, похрабар и поМа-
кедонец од твојата јадна фигура ве не-
рис - со шлемот на српската војска во 
Вуковар. 

Ова нас ни се случува затоа што е тоа 
метод на негативна селективност кој го 
воведе К. Глигоров и СДСМ. Од една 
страна, овие гнезда ги одбиваа вис-
тинските македонски интелектуалци, а 
од друга ги помилуваа и беа толерантни 
кон опортунистички "мивки" и измис-
луваа илјада причини како да ги вратат 
и да ги постават на функции. Ние во 

меѓувреме не го поставивме "слове неч-
киот стандард" на собирање на "своите" 
под концептот на независна Македонија, 
туку ги напаѓавме до последен час оние 
кои за тоа се бореа??? Не ги користевме 

нивните позиции во дипломатијата на 
светот (Л. Мојсов е класичен пример), а 
од друга страна ги собравме најлошите 
назад и ги наградивме. 

Ние не ги гоневме криминалците кои 
соработуваа со КОС во новиот бизнис 
со неограничени можности по 1991, па 
ги добивме како дел од власта во "ма-
кедонската пролет" во 1998 година. Сè 
се испомеша, црното стана бело и об-
ратно. Луѓе на кои им е забранет влез во 
други држави, поради криминал, ста-
нуваат амбасадори; предавници стану-
ваат генерали, криминалци - министри 
за правда, затвореници - директори на 
затвор и на тоа слично и така натаму. 
Ова не е земјата на чудата на Алиса, ова 
е Македонија! 


