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МАКЕДОНСКАТА

Од основачот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски   

С А Г А

Н
" ароде македонски, доста беше, разбуди се, свести се, не спиј ти... Срам голем е за тебе 

сам да се не знаеш...". 
Ова не се само стихови од песна, ова е вистината за Македонија и за Македонците. 

Колку и да звучи лошо - реалноста е токму таа -  Македонија се откажува од Маке дон-
ците! 

Се удиравме в гради велејќи дека сме патриоти и дека до последна капка крв ќе ги 
браниме македонската нација и идентитет, но со години наназад веќе ни се случува 
токму спротивното. За грст пари ги продадовме и честа, и достоинството. Донесовме 

куп закони кои се на штета на македонската нација. Од држава на Македонци станавме држава на сите 
само не и на Македонци. Според развојот на настаните нема да биде ништо чудно ако еден ден од оваа 
македонска почва сосема исчезнат Македонците, а нели, држава без народ не бидува!

Македонија е единствена земја на Балканот која како матична држава не се грижи ниту за Маке-
донците во соседството, ниту за Македонците во дијаспората. Оваа држава еднострано им го укина 
правото на македонско државјанство на Македонците по потекло (член 11 од Законот за државјанство), 
а на сметка на тоа им овозможи на државјаните на републиките од поранешната СФРЈ полесно да до-
бијат македонско државјанство (периодот се намали од 15 на 8 години) и дозволи да й се случи "де-
мографското бомбардирање" на нејзина штета. А, ако работите продолжат да се одвиваат во оваа 
насока, набрзо мнозинскиот македонски народ ќе стане малцинство во својата држава. 

И наместо да се бориме да се зголеми бројот на Македонците, проклетието на меѓусебно ис тре-
бување продолжува да нè следи со векови. А, токму тоа проклетие го користат другите наши сограѓани 
и работат на својата кауза. 

Е, токму во ваква држава, по сè изгледа, вистинските Македонци ќе треба да ги бараме надвор од 
неа. А како можеме да се потпреме на нив, кога ним им го ускративме и она што законски им следува. 
Им го укинавме правото да гласаат, во амбасадите и во дипломатско-конзуларните претставништва, за 
иднината на својата држава. Зошто? Затоа што гласачките ливчиња, местото за гласање или било која 
друга алтернатива чинеле многу пари! Е, па господа, ако е толку скапо зошто не се огледате на др-
жавите кои успеале овој проблем да го решат. Зошто од парите кои ни ги земате, де за ова, де за она, не 
оставите по некој денар и за оваа потреба? Па, така на нашите во дијаспората да им овозможите да го 
дадат својот глас за татковината. Македонија е единствената земја која не ги сака Македонците. 15 го-
дини ние не организиравме гласање во државите во коишто имаме свои државјани. Да се огледаме на 
повеќето држави на Балканот, но и пошироко, колку тие се експедитивни, па прават сè за да го про-
најдат и својот последен граѓанин на планетава Земја и да му овозможат да го исполни граѓанското 
право, зашто овој глас може да биде многу важен за иднината на неговата матична држава. 

Сите држави во секој момент имаат прецизни бројки колку нејзини граѓани во која земја живеат. А 
каде сме ние? Кутрите ние немаме податоци колку државјани на Македонија истовремено поседуваат 
и второ и трето државјанство и во кои држави имаат живеалиште, немаме точна бројка на државјани 
кои имаат само македонско државјанство, но од различни причини се со привремен престој во други 
земји итн... И токму поради отсуството на овие податоци се манипулира со нивните гласови. Срамота е 
за една држава да нема вакви податоци а уште посрамно е кога компетентните за оваа проблематика 
не сакаат ниту да разговараат ниту, пак, да најдат решение. 

Кому ова му оди во полза, па дури и кога е против доброто на државата? Кој ли ги измислува 
сите овие силни причини, кои всушност се не издржани. За каква ли "демократија" станува збор 
во оваа наша државичка, кога обичниот чо век го нема ниту најелементарното право, а тоа е пра-
вото на глас!  

Во овие изминати години од нашата независност се добива впечаток како Македонија да работеше 
против својата нација. Како резултат на ваквата политика која ја води нашата држава, се намалува 
бројот на Македонците во државава, а енормно расте бројот на Албанците, кои организирано, со од-
редена цел, доаѓаат да гласаат во државава, а епилогот се знае - зголемување на бројот на нивните 
претставници во законодавната, извршната и судската власт. Си имаат тие своја стратегија, а кој ни е 
нам виновен кога наместо да создаваме, ние го уништуваме и тоа што го имаме. На овој начин Ма-
кедонија покажа и докажа како една држава не треба да се однесува кон својата нација. Многу пати 
досега е кажано оти часовникот за Македонија забрзано го отчукува времето и ако не се освестиме - 
ќе ги изгубиме и македонската нација и македонската држава. А не сме далеку од тоа! 

НАРОДЕ МАКЕДОНСКИ, ОСВЕСТИ СЕ!


