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МАКЕДОНСКАТА

Од основачот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски   

С А Г А

П
итагора еднаш изјавил:

"Нека твое прво правило биде: почитувај се самиот себеси".
А колку Македонците се почитуваат самите себеси, кога секој ги шиканира со 

тоа што ги фиромира и кога малцинството му ја крои капата на мнозинството во 
неговата сопствена држава?!

Живот со уцени. Така некако изгледа да се биде Македонец во Македонија. ДУИ 
под палка на Фазли Велиу се заканува дека ќе ги бојкотираат изборите ако до кра-
јот на својот мандат Собранието не донесе Закон за припадниците на ОНА. Ако 

само се потсетиме колку права се издејствуваа за припадниците на ОНА, од кои еден дел веќе се смес-
тија во удобни фотелји, станаа видни функционери, се здобија со гламурозни споменици и обележја 
преку кои се величеа нивните дела во 2001 година! Но, сега треба државата да им обезбеди пензија и 
други бенефиции на оние поради кои многу мајки проплакаа, многу Македонки станаа вдовици, де-
цата сираци, македонски огништа се запустија. Зарем да замижиме на сè она што им се случи на ма-
кедонските бранители, кои беа масакрирани во Вејце, разнесени на Карпалак... Зарем да заборавиме 
на протераните македонски семејства, запалените домови, киднапираните Македонци чија судбина и 
ден денес не е расветлена ниту, пак, правдината е издејствувана... Грдо е да се сеќаваме на лошото 
минато, но кога упорно нè потсетуваат, тогаш и филмот ни се враќа... 

Несфатливо останува и искажувањето на незадоволство поради некои карикатури од дански 
карикатуристи, кои беа причина за протест на околу 2.000 муслимани, кои бараа извинување и почит. 
Секоја чест. Но, што се случува со нас? А, кој од Македонците крена глас, побара извинување и почит 
поради сквернавењето на православните гробишта и објекти, што континуирано ни се случува?! Сè 
уште во некои македонски манастири стојат ознаки на ОНА или на АНА од времето на конфликтот во 
2001 година. Но, никој за тоа не побара извинување ниту, пак, се потруди да ги избрише.

Што се случи со славните македонски гени кои ги носиме со векови, со големината на името кое го 
славиме, валкајќи го низ нечесните игри и хајки низ историјата?! Каде исчезна македонската фаланга? 

На обичните смртници им се скрати и правото на протест против мачното секојдневие на сивиот и 
бесперспективен живот, распослан како молекуларно лудило. Продажбата на ЕСМ, поскапувањето на 
електричната енергија, на телефонскиот импулс, парното греење, бензинот, на продуктите, тутуно-
производството... Каде да се искаже револтот поради финансиската немоќ на сиромашните граѓани?

Но, допрва нè очекува вриежот на балканскиот лонец, токму со почнувањето на преговорите за 
независноста на Косово. Не стивнуваат претпоставките, сценаријата, заканите и како сè тоа ќе се 
одрази врз стабилноста на  Македонија. Зарем повторно ќе бидеме заложници на нечии туѓи идеи, 
фантазии, големи апетити? До кога ќе нè ставаат во некои шеми кога ниту туѓото го посакуваме ниту, 
пак, своето сакаме да го дадеме!

Секогаш се наоѓа некој "паметен" политичар Македонец, кој ќе ни ја "забибери" судбината и од кого 
мајка ќе си проплачеме. Преку глава ни е од грешки во чекори, од лоши преговори и договори кои ден 
денес скапо нè чинат. Лошо наследство за генерациите кои доаѓаат. Само за потсетување на тоа како 
настана фиромирањето, кое еве ден денес нè потсетува како лош сон. На времето ни кажаа дека ќе нè 
примат во ООН под привремено име ФИРОМ, кое само три месеци би се користело, но што се случи? 
Минаа години и години... Течеа преговори и преговори, а нас до денешен ден ни остана лузната, ло-
шиот глас, фиромирањето. Така ни се обраќаат речиси сите, под тоа име настапуваме на Евровизија, на 
олимписки игри, меѓународни конференции, натпревари... Фиромирањето ни остана да нè грди и на-
гардува низ светот, а нашиот глас останува безвучен кога бараме едноставно да нè нарекуваат така 
како што се викаме низ вековите. Чуму ни е и евентуалното примање во Европската унија кога таму би 
фигурирале како ФИРОМ, а не како Македонија! Чуму ни е да победиме на Евровизија или на олим-
писки игри ако таму повторно би стоела срамната ознака ФИРОМ? 

Што се случи со нашиот идентитет кога веќе петнаесет години транзицијата и криминалната при-
ватизација ни ја пијат крвта и ни го блокираат мозокот, па веќе не можеме ниту да размислуваме како 
Македонци!

Белким ќе нè огрее ова сонце македонско и ќе се роди јунакот кој ќе ни ги врати името, гордоста и 
славата и повторно ќе нè направи непобедливи Македонци. 


