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О

МАКЕДОНСКАТА

Од основачот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски   

С А Г А

д дамнина на почвата на Македонија векувале истакнати војсководци, цареви итн., кои спо-
ред својата големина ковале пари кои им служеле во трговијата со другите држави. На пред-
ната страна од монетите се наоѓал ликот на Александар Македонски, потоа на цар Самуил и 
на други македонски благородници, а на задната страна бил сместуван грбот или знамето на 
македонската држава, која се протегала од бреговите на Јадранското Море до Индија. Значи, 
нивната величина се мерела со пари и со територијална големина. Но, времињата покажаа 

дека македонската држава е изгрицкана од внатре, односно постојат повеќе историски при чини за 
нејзиниот колапс и пропаст, кој често е поврзан со традиционалното проклетство - пре дав ството. Што 
ни е поентата? Оваа приказна ни открива две сценарија. Првото го откриваме со виц. Дали сте 
слушнале дека во Прилеп ќе се гради фабрика за автомобили?

Всушност, многу таква слична порака ни испрати и францускиот министер за надворешни работи, 
кој куртоазно ја префрли топката - прашајте ги лидерите во Брисел. Тоа значи дека добивме силна 
шлаканица, која доволно зборува дека сами сме виновни што нè претставуваат вакви по ли ти чари. 
Е, тука сме близу до вториот дел од трагичната драма, која иронично ни минува пред нос, без со од-
ветно да реагираме на сè што ни се сервира. 

Во овој момент, водени по инерцијата на настаните, кои ја создадоа добро пласираните информации, 
не забележуваме дека ни го продаваа златното јајце - ЕСМ. На тој начин, во сопствена земја стануваме 
кираџии на нашата вода и струја, иако за тоа нема наредба (препорака) од Светска банка, која досега 
во практиката нè советуваше и ни даваше дозвола за вакви скапи проекти. Меѓутоа, и во овој случај, 
како и во многу примери од порано, интересот ги спои странците и неколкумината домашни поли-
тичари, кои секако ќе ги трлаат рацете бидејќи во игра е колачот. Ќе се делат евра и доларчиња. Нели 
оваа пропаст е слична на онаа со продажбата на Македонски телекомуникации!? Личат јајце на јајце. 
Зошто сега не трубат фанфарите дека има елементи за сомневање или за невиден грабеж. Зошто ли... 
зошто не трубат, "трубите или буките" на аларм од големиот срам?

Но, времињата за НО ПАСАРАН минаа. Инаку, за оние помладите, кои не ја познаваат историјата, 
бидејќи така ја исчистија нашите левоориентирани припадници на црвената роза, оваа порака ја ко-
ристеа комунистите за време на Граѓанската војна во Шпанија во 1937 година. Сега нивните на след-
ници ја делат и ја распарчуваат душата и нервниот систем на Република Македонија. Нели тоа е бе-
зобразлук, кој повторно нè потсетува на комунистите, кои тука некаде близу во 1941 година велеа 
подобро в гроб, отколку роб. Зошто сега обичниот Македонец го продаваат во робје? Да е Рацин жив 
(го отепаа браќата) ќе изрецитираше: Роди се роб, роб биди, роди се скот, скот биди. Скотски цел живот 
работи, за туѓи бели дворови, копај си црни гробови. За себе р'гај си, за себе маки тргај си.

Зарем не извлековме поука од претходната продажба? Каква ли мака си тргаме од скапиот те ле-
фонски импулс? Меѓутоа, очигледно сегашните политичари "се прават на тошо" и ја користат ин до-
лентноста на македонскиот народ, па затоа се обидуваат да го продадат и она што остана, за другото 
ќе немаат шанса. Затоа треба да се сконцентрираме на сегашниот момент, кој е историски и безмалку 
судбински врзан со македонскиот народ. Тој низ векови бил предаван и продаван, а потоа требало 
време за да се испили некој - херој (комита), кој ќе се заземе за својот народец и паталец.

И, повторно се враќаме кон маѓепсаниот круг, кој нè внесува во нови црни премрежија, слични на 
денешните.

"Ај, пуст да би пуст останал животот кучешки" (би пеел Рацин) кога би видел како неговиот ма ке-
донски народ се подготвува да живее во самракот од XXI век. Тој заборавен од Европа, во занданите на 
Балканот, под газиена ламба спие на рогозина, сонувајќи дека некој ден ќе го раздени. Затоа, "Денес 
над Македонија" ни се раѓа црна месечина, бидејќи го нема Крали Марко, па да удри, удри со боз-
доганот и сè тоа да го отера во пеколот. Меѓутоа, сè тоа е сон. Ние одамна си го фативме возот "Ориент 
експрес". Од него нема лесно да се симнеме, бидејќи нашиот билет нè води во еден правец кон 
Стамбол, а кон Запад е минирана пругата. Бомби крај железничката пруга ни поставуваат нашите по-
литичари, кои всушност не сакаат да имаме правна држава, која би се борела против митото и ко-
рупцијата.


