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МАКЕДОНСКАТА

Од основачот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски   

С А Г А

Д
али Македонија уште еднаш ќе ја потврди својата традиционална практика дека народот 
од овие простори има кратко паметење во однос на наплатувањето на долговите, кога тие 
се однесуваат на скандалите, кои ќе ја почувствуваат светлината на денот? Фрлањето прав, 
и тоа предизборен, во секој случај е транзициона врлина во наводно меѓународно приз-
натите, но компромитирачки изолираните и искористуваните потенцијални нови вла де-
јачки гарнитури на "локалци", кои никако не можат да се снајдат во улогата на "почитувани" 
личности. Логично прашање за секој македонски граѓанин е зошто прво нешто прави, а 
потоа размислува за тоа што го направил. Добиената квалификација за тешко оштетен имиџ 

претставува совршен мозаик од настани на домашниов терен, менаџирани од лични драми и стрес-
ни ситуации. 

На прагот сме да се соочиме со уште едно сценарио. Социјалната катастрофа со која се соочува 
населението не може да се запре, затоа што севкупната финансиска состојба на државата е во 
исклучителна дубиоза. Јасно е дека овој пат сите надворешни повикани фактори нема да си доз-
волат повторно да се резилат и да премолчат во однос на лажните гаранти за мирот и наводните   
чувари на македонскиот територијален интегритет. 

Како што тргнале работиве не е далеку денот кога од Галичник до Река, по Вардар до Пирин, кога 
ќе се разлее плачот на гладниот, понижениот, обесправениот... Сеопштиот интерес на државава е 
распродаден. Ова парче земја како да претставува погодно тло за експериментирање со најбол-
ните методи. Настојувањето, се разбира, владејачкото кај народот да создаде чувство на при ми-
тивизам достигна кулминација со разнебитувањето на македонското национално и граѓанско 
ткиво. Отапевме од небулозите во стопанството, економијата, образованието, здравството, зем јо-
делието, електростопанството... Полека но сигурно земјава диши само со здивот на пропаѓањето, 
при што потсетуваме на Дракулов дворец. Останати на прагот на некој далеку изминат век сè уште 
се наоѓаме пред портите на пеколот во рамките на новиот светски поредок, во кој ќе се вклучиме 
откако на одредени субјекти-објекти, толку ќе ни зоврие што обезглавено, ќе им пресудиме. 

Длабоко убедени дека опстануваме се осмелуваме да му се спротивставиме на геноцидот, кој ни 
го вршат нашите род родени. Ревизијата на оние кои секои четири години меѓусебно се прозиваат 
како уништувачи на државата Македонија, го наоѓа Соломонското решение - шенген виза за сите 
нив со билет во еден непознат правец. Не можеш во момент кога се прават договорањата, секако 
пресметани (никогаш не покажале дека тоа се искрени), да поверуваш во добронамерната цел, 
затоа што колнењето во искреноста упатува на добро диригирана криминална нечесност.

Настапува дипломатијата на политичките македонски џелати. Обичниот човек е свесен дека па-
тот за свое самообелоденување на европскиот простор (од каде што хронично нè поттурнувале), 
мора да го изоди бос по трње. Бидејќи историјата значи минатото, сега заради нашиот македонски 
идентитет мораме громогласно да се потсетиме на вистината за секој наш период, личност, настан... 
Гревот на македонскиот народ е во тоа што некому му дозволил да си поигрува со неговото 
постоење. Сега е вистинското време да се каже вистината, но без никаква мистификација, бидејќи 
таа е нашата силна предиспозиција за иднината. Тие што градеа станаа уривачи, а уривачите гра-
дители. Дали бројни колку едно поголемо предградие на некоја светска метропола ќе ја почнеме 
апокалипсата на својата, нашата Македонија. Стартува предизборниот бој за власт. Човечката и 
граѓанската етичност ќе бидат ставени на вага. Ситиот не му верува на гладниот, како што за до-
волниот не му верува на незадоволниот. Но, мораме сами себе да се прашаме кој во оваа земја 
навистина е гладен и незадоволен.

А, еве некој повторно зборува за крвави раце... Тогаш, кој кому му е пријател или непријател? 
Нели веднаш ќе ни се рече: како, па за Македонија нема опасност. Има, има, затоа што ирачките 
случувања ние последен пат ги преживувавме во 2001 година, за денес, односно пред четири дена, 
повторно да ни се заканат со нивно редоживување. Валканата улога на избалансираната правда 
нелегално кешира на "демократски коректните" избори. 

Волјата на граѓаните овој пат ќе мора да се почитува, бидејќи позицијата или опозицијата, како 
и да се именуваат, нема да се делат и не смеат да се делат ако се Македонци.


