
ГЛЕДАНО ОД НАДВОР

Пишува: д-р Перо ДИМШОСКИ

ГЛЕДАНО ОД НАДВОР

Веќе подолго време ги слушаме премиерот и неговите из-
браници како нè убедуваат дека тие (веројатно мисли на Вла-
дата), годините на нивното владеење го минале во зго лему-
вањето на безбедноста, заштитата, одбраната и мирниот сон 
на граѓаните на Република Македонија. Нè убедуваат дека 
поради презафатеност со безбедносните проблеми немале 
време да работат на подобрувањето на економијата, арно ама, 
доколку добиеле уште еден мандат севкупната своја енергија 
ќе ја насочеле кон решавањето на економските проблеми. 
Не умри коњче до зелена трева, рекол народот! Значи, до-
колку ја екстраполираме мислата на премиерот ќе заклучиме 
дека не само министерствата за внатрешни работи, за од бра-
на и за правда (сите по закон задолжени за одбраната и за 
безбедноста на Македонија), туку и министерствата за зем-
јоделие, економија, финансии и останатите, деноноќно бдее-
ле над безбедносната состојба, бидејќи внатрешниот непри-
јател во спрега со надворешниот, не спиеле! 

Колку Македонија е безбедна најдобар показател се зачес-
тените грабежи и малтретирањата на населението во Де-
барско. Имено, разни дивјачки банди, кога ќе им се присака, 
доаѓаат во македонските погранични села, крадат добиток, 
тепаат млади жени и старици, им го земаат накитот и за-
штедените пари. Потоа, така задоволни, без срам и страв, се 
враќаат во своите дувла, кои им биле само стотина метри од-
далечени од границата и каде никој ништо не им може, би-
дејќи на Балканот Македонија е шампион во водењето на 
доб рососедска политика. Истите денови кога дивјаците мал-
третираа старица  и една млада жена во сопствениот дом, 
нашата гордост и сила, во една показна вежба во Градскиот 

парк, го претстави наученото од големите кинески мајстори 
на боречки вештини. Министерот за одбрана, педантно кос-
тумосан со врска, секогаш со примерно поведение и за дол-
жителна памфлетно-пропагандна лекција за членството во 
НАТО и слични здодевности, се пофали дека армиските спе-
цијалци дипломирале пред кинеските мајстори и тоа било 
уште еден чекор кон НАТО!? 

Не може човек а да не го обземе гордост кога ги гледа тие 
наши млади огнени момци, решени да нè бранат и да нè 
одбранат и по цена на животот, како ги покажуваат своите, со 
тежок труд, стекнати вештини. Погодете што не е в ред со 
ваквата слика? Доколку земјата имаше министер за одбрана 
барем со половична храброст од онаа која ја има минис тер-
ката за правда или, пак, премиер чиј приоритет е безбед нос-
та, нашите специјалци немаше да си играат во Градскиот 
парк, туку ќе демнеа во заседа во граничниот регион, и по 
информацијата добиена од нашите разузнавачки служби 
(време е и тие да си го заработат лебот и да достават некоја 
релевантна информација), да ги уапсат во дувлата дивјаците 
кои ги малтретираат македонските граѓани. Можеби такво 
нешто еден убав летен ден, кога Македонија ќе добие Влада 
чиј приоритет ќе бидат интересите на нејзините граѓани. 

Дотогаш, да се забавуваме со Евровизија. Годинава, ма-
кедонската претставничка ќе се натпреварува во Атина, се 
обложувам, на сцена украсена со ликови од старогрчката ми-
тологија, каде ќе настапи со мелодија позајмена од турскиот 
мелос, со псевдоарапска кореографија и текст директно пре-
пишан од најдобрите балкански турбо-фолк рефрени. Вози 
Мишко, правец, Евроазија! Ако сега не освоиме второ место 
(првото е резервирано за некоја поегзотична држава), тогаш 
никогаш ништо нема и да освоиме. Бидете оптимисти, Евро-
па отсекогаш се палела на кич и парада. 
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