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ГЛАС НА ЈАВНОСТА

ВЛАДАТА  ДА  НАПРАВ     И  СВОЈА  СТРАТЕГИЈА  ВЛАДАТА  ДА  НАПРАВ   

Влада која е организирана 
и водена единствено од чист 
личен интерес на поединци 
и групи (не сите членови), има 
повеќе такви наши маке дон-
ски случаи, кои можат да се 
сретнат во дневниот печат и 
во другите медиуми. Можете 
да речете дека во овој пе-
риод навистина и им се слу-
чуваат такви непланирани ра-
боти, ќе се наслушате и за 
нешта дека општеството, ка-
ко што е оваа нашево, младо, 
на кое му даваат кус животен 
век, е исполнето со големи 
трауми, а повеќето од нив го 
загрозуваат македонското би-
тие, но крајниот опстанок на 
нашата држава.

Ние мораме да истакнеме 
дека Македонија, како са мос-
тојна, плуралистичка држава, 
не е приватна сопственост 
ниту на една или на друга 
власт, ниту на една или на 
друга меѓународна инсти ту-
ција: НАТО, ЕУ, ММФ, СБ, ОБСЕ 
и други. Во Македонија един-
ствено македонскиот народ, 
заедно со другите народ нос-
ти и групи, одлучуваат како и 
со кого ќе живеат. Оние кои 
се избрани да владеат мо ра-
ат да ја почитуваат волјата на 
својот македонски народ, а 
не како што направија кога 
донесоа своја одлука како да 
заминат во пензија и со кој 
износ да биде таа. Во спро-
тивно постои можност да би-
дат сменети и повикани на 
морална и на историска одго-
ворност, што ни го должат на 
сите. Имено, може да се слу-
чи некои да одговaраат за 
кривично дело - велепре дав-
ство.

Треба ли да потсетиме де-
ка оваа иста Европа й ку му-
ваше на поделбата на МА-
КЕДОНИЈА во далечната 1913 
година! Досега апсолутно ниш   -

то не е сторено во однос на 
тоа да се поправат тие тра гич  -
ни грешки, направени при  сил-
но кон наши илјадници и ил-
јадници македонски браќа и 
сестри, кои со децении коп-
неат да се вратат на дедов-
ските, татковските огништа!? 
Зарем таа Европа не можеше 
мирно и достоинствено да 
направи некоја услужна по-
мош, преку својата богата дип  -
ломатија да помогне, зашто 
еве и сега државата Грција 
ни прави некои свои замис-
лени идеи, како да нè одда-
лечи од Европа, не е ли тоа за 
СРАМОТА! Сите можеа неш то 
да сторат, и тоа на плебис ци-
тарен и цивилизациски на-
чин, за да помогнат една др-
жава да не й прави проблеми 
на соседната држава. Тоа "до-
сие" постојано се чува херме-
тички затворено!

Тоа што Македонија, како 
и некои други држави, е на-
цио нална држава на Маке-
донците, не значи дека сите 
националности кои живеат 
во неа, вклучувајќи ги и Ал-
бан ците, немаат "кобајаги" ис -
ти идентични, граѓански и 
човечки права на: воздух, 
сонце, збор, всушност тоа го 
имаат повеќе и од нацијата. 
Секој паметен, современ и 
културен граѓанин на нашата 
заедничка држава ќе рече 
дека сè тоа е само изговор, 
зашто во практичниот сожи-
вот не е така. Порано нашата 
држава Македонија правеше 
некои грешки во тој дел, за-
 тоа уште на почетокот тре-
баше да се седне и со некои 
тогашни партии на власт да 
се поразговара и пополека 
да им се даваат некои права 
за кои тие реагираа, така што 
ќе се постигнеше одредено 
друго решение, не ќе дојде-
ше до онаа необјавена војна 

во 2001 година. Ќе се задово-
леа некои барања за некакви 
права, при што се укажуваше 
на проблемите. Ќе речам де-
ка немаше да се случи тој ох-
ридски Рамковен договор и 
во овој плуралистички пе ри-
од ќе имавме некоја друга по-
добра состојба во животот и 
работата на целиот народ ка-
ко заедница во Македонија. 
Она што ни се случува на 
надворешен план, поли тич-
ки, е тоа што секогаш кога на-
шата држава ќе побара неш-
то од институционалните 
струк тури во Европа, веднаш 
од страна на соседната земја 
се реагира или, пак, сис тем-
ски се настојува тоа "да се 
замагли, да не се прифати, 
поради тоа што таа држава 
си ја има мувата на главата" и 
си ја "ишка", бидејќи добро 
знаeте што направиле во ми-
натото, во изминатите деце-
нии, па си велат "да не бр-
каме тука". Е, сега како да ги 
мачиме со името. Какво име 
кога тоа е наше македонско, 
и кој може да одлучува како 
да се викаме - за тоа може да 
зборува само нашиот маке-
донски народ. Во претход-
ниот период, пред овие че-
тиринаесет години, ние само 
тапкавме во место, независ-
но од тоа која партија беше 
на власт таа секогаш само 
гледала да си ги задоволи 
своите потреби. Всушност, во 
тој период ние немавме доб-
ра "СТРАТЕГИЈА", базирана на 
факти, во однос на над-
ворешните притисоци кои 
ни се вршат како да се ви-
каме! Така ќе имавме мож-
ност да се промовираме во 
сериозна и одговорна држа-
ва, нема да се стравува дека 
може да се случи да станеме 
некаков "протекторат", како 
што некој на таков начин раз-

мислува за нас!?
Ние и нашата држава Ма-

кедонија, гледано од прак ти-
ката, имаме и низа други ин-
терни проблеми, за кои е пот-
ребно сегашната Влада да 
сед не и да се зафати со нив-
но решавање на дело, затоа 
што тие веќе предолго време 
се суштински и сериозни за 
граѓаните, народот сè повеќе 
е без работа, се нема пари за 
да се издржува семејството, 
сè повеќе младиот и обра зо-
ван кадар останува невра бо-
тен и талка по кафулињата, 
со што практично државата 
губи од таквиот нивен начин 
на живеење сведен на праз-
ни муабетења, се создаваат и 
други причини младите да се 
впуштаат во криминал, во 
краж би, да пијат, да пушат 
цигари, нешто што ги одбива 
да бидат поблиски до својата 
држава. Речиси никаде никој 
не се впушта во што побрзо и 
посоодветно решавање на 
тој "тежок" проблем. Сè тоа 
заедницата ја чини многу по-
веќе отколку да го овозможи 
вработувањето со отворање 
поголем број мали фирми во 
кои би работеле младите шко   -
лувани кадри. Така, тие би ос-
танале да живеат во својата 
држава.

Не смее да се водат нера-
ционални расправи за нешта 
за кои во Уставот на Маке до-
нија е прецизирано, за тоа 
што и кој тоа треба да го 
прави, кој е овластен, затоа 
што во спротивно постојано 
ќе бидеме оптоварени со во-
дењето некорисни разго во-
ри какви што во пос лед ните 
години имавме многу, нај-
многу со фамозните меѓу на-
ционални односи. Тоа се 
правеше наместо да се ре-
шаваат суштинските праша-
ња, за сите да можеме да жи-
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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.
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вееме што побогато, за се-
кого да има работа, често да 
се разговара што да се нап-
рави за подобро утре.

Речиси сите западни ам-
басадори и други службени 
лица кои се наоѓаат во др-
жавата Македонија сами се 
ставаат во улога да ни избе-
рат-посочат или настојуваат 
да ни сугерираат околу мену-
вањето на овој или на оној 
министер, зашто такви ни се 
нашите избрани министри 

(не сите), од кои повеќето се 
концентрирани само на сопс-
твениот бизнис. Има и такви 
кои се занимаваат со не доз-
волени незаконски ра боти! 
А, всушност би требало да се 
занимаваат со проб лемите 
од својата служба и работа.

Секако, постојат и некои 
прикриени деликвенти, за 
кои нашиот обичен народ не 
слушнал, ниту е информиран, 
зашто "нечесните" работи кои 
некој таков ги прави не мо-

жат да се кажат ниту да се на-
пишат, ниту да се објават, 
заш  то тоа влегува во "тајните 
работи", но со текот на вре-
мето тоа сигурно некогаш ќе 

излезе на виделина, за да 
слушне народот, но ќе биде и 
застарена работа.

Ферид Т. Асаноски
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