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МАКЕДОНСКАТА

Од основачот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски   

С А Г А

Д
одека Европската унија е сардисана од птичијот грип и се обидува вирусот да го стави под 
контрола, во Македонија сè е по старо.

"Гласот на светлината" Донкихотовски се бори, просто се утепа марширајќи по скопските 
улици за да ја заинтригира и да ја убеди јавноста дека нашата земја не смее да ја продава 
последната "златна" кокошка.

Но, кој ги "шиша"? Кој всушност го прашува народот? Процедурата за продажба на ЕСМ 
мора да продолжи. Затоа државното претпријатие ги брои своите последни денови, иако 
тоа богатство е градено од парите, кои со тешка мака ги издвојуваа граѓаните од својот 

џеб. Нешто слично се случува со лозарите, чиј труд отиде "јабана", бидејќи нема кој да ги штити нивните 
права. За овој проблем и за многу други државата молчи или интервенира само во случај доколку се 
загрозени интересите на моќниците.

Во овој момент привидно се заклучува дека само со улична демократија и со сила на стапот може да 
се дојде до рецептот за решавање на нивните проблеми. Но, пред да се ѕирне во длабочината на 
заткулисната игра во која учествуваа одредени градоначалници, при што треба да се осознаат фактите 
дека во сè ова има добро испланирана политичка стратегија, која ги скрива вистинските мотиви за 
создавање на вештачката криза во лозарството и во земјоделието, мора да се прашаме што се случува 
со отпорот. 

Портокаловата револуција го симна режимот на Кучма, но неговиот наследник не успеа да го 
премости големиот јаз меѓу сиромашните слоеви и босовите. Тоа значи кризата во Украина продолжи 
да царува, бидејќи не беа отстранети вистинските причини за состојбите во земјата. Нешто слично се 
случува и во Македонија, иако економските параметри и потенцијали на државава не можат да се 
споредуваат со "чернобилската земја". 

Имено, доколку добро се проучи финалето од неодамнешното кавадаречко патешествие на ло-
зарите, може да се заклучи дека вниманието мора да биде свртено кон акутните проблеми во зем-
јоделието, бидејќи клучен фактор за сегашната позиција на власта е продажбата на ЕСМ. 

Во овој драмски чин се вкрстени многу интереси: лични, партиски, енергетски. Светските гиганти 
нема да ја пропуштат шансата која им се нуди да купат уште една крава за молзење, бидејќи во се-
општиот глад за енергенси се отвора простор за освојување на водениот потенцијал на Македонија. 

Според некои економски аналитичари, во наредната деценија, освен енергијата, главен проблем ќе 
биде H2O, која ќе ја има сè помалку, а истовремено ќе се зголемува побарувачката за питка и здрава 
вода. Значи, доаѓаме до главните причини за "економската и политичката окупација" на територијата 
на Македонија. 

Поради ова, Македонија сè повеќе ќе биде зависна од големите светски коорпорации. Карак те-
ристичен пример за ова е "бонбоната" - "Македонски телекомуникации", чиј монополски интерес е 
штитен од поранешната и од сегашната владејачка гарнитура. Во овој деловен брак се истакнува и 
поединечниот интерес, кој интелигентно го црпи богатството на народот. Истовремено со оваа де-
ловно-политичка акција се одвива и процесот на полнење на партиските каси, кои треба да се на-
полнат пред одржувањето на парламентарните избори. Затоа оваа ситуација претставува класичен 
пример за манипулација на јавноста. 

Имено, македонското земјоделство сè уште не претставува приоритет во крчмењето и во крадењето, 
а оној ден кога тоа ќе биде прво на дневен ред дури тогаш ќе имаме сериозни проблеми или настани 
од овој тип.

Сега за сега само ќе се насладуваме од понудата на винската трпеза, но кога ќе пукнат шавовите, 
дури тогаш ќе можеме да ги почувствуваме сите последици од гневот, револтот или отпорот на зем-
јоделците. Во овој момент политичарите им се додворуваат, бидејќи сметаат дека можат да соберат 
одредени поени, кои ќе им помогнат во слабиот рејтинг. Но, набрзо ќе се уверат дека патот кој го 
избрале, да ја манипулираат јавноста, нема да им се исплати, освен ако народот повторно сам не се 
казни.

Нивната незаинтересираност во решавањето на круцијалните проблеми го продолжува јавашлукот 
на политичарите, кои всушност сакаат послушно јагне за вечера. Оној момент кога ќе бидат обез-
главени, односно кога ќе им бидат одземени инструментите на власта, ќе имаме можност да ја забе-
лежиме целата нивна инволвираност во состојбите во државата.     


