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и да е, може да се заклучи дека ваквата "пацифистичка" по-
литика й донесе големи проблеми на Македонија, која денес 
ја става во подредена положба во однос на соседите и й прет-
ставува дополнителна главоболка на меѓународната заед ни-
ца при решавањето на статусот на Косово (изјавите за "до ми-
но ефект од делењето на Косово" ќе беа бесмислени доколку 
воениот потенцијал на земјата беше неколку пати повисок 
од сегашниов).

Зошто не беа прифатени економските понуди? При една 
средба со претседателот Глигоров во Њујорк од членови на 
дијаспората беше поставено прашањето зошто не му било 
дозволено на гигантот "Филип Морис" да инвестира во ту тун-
ската индустрија во Македонија (понуда за која се избори ди-
јаспората), на што неговиот советник за економски прашања 
лаконски им одговори: "Не ја направивме Македонија неза-
висна за странци да ни бидат газди"!? (извичникот и пра шал-
никот се на авторот на текстов).

Моите расплакани тутунари во Прилеп и во Прилепско 
попусто ги молат "синовите на Глигоров" да им помогнат.  Тие 
ја "направија" Македонија за да бидат тие газди, а не "стран-
ците", како меѓународната корпорација "Филип Морис", која 
навреме и добро плаќа. Истото се однесува и на вино про-
изводителите од Тиквешијата, кои бараат исплата на грозјето. 
А, пак, стечајците од Железница добија малку поинаков одго-
вор. Нив не треба да ги боли... за приватизацијата на "Фер-
шпед", туку и тие да се радуваат што таму "странец" не е газ-
да. Со оваа изјава официјално се затвори кругот на тран зи-
ционата, псевдонационална, лумпенпролетерско-кому нис-
тич   ки-популистичка "турбо-фолк" реформа на македонската 
економска теорија и практика. Дело и тоа како вредно за 
овековечување со научен труд или книга. 

"СИТЕ МОИ СИНОВИ"
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Поранешниот претседател на Македонија, Киро Глигоров, 
деновиве ја промовираше својата книга со наслов "Сите ју-
гословенски стопански реформи". Со оглед на неговите ре-
форматорски заслуги во таа држава, а и заслугите кои ги има 
во транзициона Македонија, неговото дело заслужува статус 
на бестселер, па можеби книгата и ќе предизвикаше поголем 
интерес доколку го позајмеше насловот од драмскиот текст 
на генијалниот Артур Милер, "Сите мои синови". Инаку, кај 
мене лично, оваа промоција побуди непријатни сеќавања на 
едно време на изгубени шанси, по кое на Македонија й се 
случи економската катастрофа од која и денес не може да 
излезе. А почетокот беше наивен и за некои од нас, исполнет 
со патриотизам...

Во Македонија не се доволно познати активностите на ди-
јаспората во САД и во Канада, која во раните деведесетти 
години на минатиот век беше главен инспиратор на маке дон-
ската независност. Накратко, главно, активностите беа насо-
чени кон добивање политички, економски и воени гаранции 
(и помош) од САД за Македонија. Дијаспората успеа во до би-
вањето на сите три барања и бланко, без услов, ги пренасочи 
кон, во тоа време високоугледниот, претседател Глигоров. И 
додека политичките гаранции беа вешто искористени, дру-
гите две понуди беа игнорирани. Одговор за оваа политика 
немаме ниту денес. Имаше аргументи дека војнички силната 
Македонија ќе биде трн во окото на големосрпскиот шови-
низам, кој можеби ќе тргнеше во поход против неа. Но, исто 
валидни се и аргументите дека војнички подготвената Маке-
донија поинаку ќе одговореше на агресијата во 2001 година, 
доколку воопшто и дојдеше до неа. Сигурно е дека немаше 
да биде во ситуација да моли за гаранции од Албанија и 
меѓународната заедница за почитување на границите. Како 


