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МАКЕДОНСКАТА

Од основачот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски   

С А Г А

В
о ова августовско празновечерие го добивме новиот спикер на Собранието на 
Република Македонија, набрзо и владата ќе зацрцори, "ќе ни запое на сав глас" 
оти новите гулапчиња, тазе седнати во фотелјите, орни за работа, барем така ни 
ветија, прво што треба да направат е да ја проверат касата - дали е полна или 
празна. 

Но, одговорот на ова круцијално прашање ќе зависи од претходната гар-
нитура, која фала му на Бога беше галантна, та шеташе де ваму де таму, освен 
што не го фати "џадето" за Северниот Пол, кој остана неосвоен од македонската 
експедиција во периодот 2002-2006 година. 

Поради тоа, во основа секој почеток е возбудлив и интересен, но набрзо штом ќе спласне 
страста за работа, бидејќи навистина треба да се испоти задниот дел од човечкото тело за да 
се исполнат ветувањата, кои ги одведе до власта, реалноста ќе ги шокира, односно би требало 
да ги отрезни од еуфоријата која заврши уште на 5 јули.

Во меѓувреме, што правеше Никола Груевски? Го воскресна Диоген, кој среде бел ден ше-
таше со фенер, барајќи луѓе. Така и Груевски бараше луѓе, оти нема политичар, кој нема црна 
дамка. Дворот во ВМРО-ДПМНЕ е испразнет, а "главучите" станаа турбофолкери. 

Затоа тој долго молчеше, преговараше, премеруваше или се двоумеше, сè до оној момент 
кога пресече и се реши да ризикува, виенскиот валцер да го игра со ДПА, НСДП, ДОМ и со ПЕИ. 

Во оваа многу перфидна и проѕирна игра единствено извиси Али Ахмети, кој неверувајќи 
им на сопствените очи, сега дува на маштеница. Него не го спасија ниту ургенциите а ниту, пак, 
заканите, бидејќи ножот в грб не му го заби Николчо, туку меѓународниот фактор, кој дис крет-
но го симнува од политичката сцена. Набрзо, истиот фактор ќе почне да му го бара скалпот, 
затоа Ахмети треба да се сврти околу себе, кој е тој што му дошепна дека постојано ќе биде во 
власта. УВЕ факторот е во Мала Речица, а серијата "Отпишани", завршува со ... пуч или пред 
лицето на правдата за некои други командни одговорности кои се поврзани со злосторствата 
против човештвото.

Но, да се вратиме на факторот човек, кој многу ќе биде битен за натамошното функ цио-
нирање на новата македонска Влада. За прв пат ќе видиме многу нови лица, кои ниту еднаш 
немале можност да се докажат или да нè уверат дека се способни да ја водат трезорската каса 
на Република Македонија, освен чест на исклучоците, кои последниве две до три години се 
туркаа со лактови за да се изборат во стартниот состав на Груевски.

Тие заедно со него ја истуркаа "чумата" од партијата и се фатија во костец со непред вид-
ливите политички настани во Македонија. Но, власта ја добија благодарение на најлошите 
резултати на СДСМ, кои премногу се занесоа со играњето власт и затоа ја изгубија почвата 
под нозете.

Имено, двете најголеми македонски партии се наоѓаат во иста позиција, во небрано, 
бидејќи без разлика што едната ја замени другата, тие многу лошо котираат кај народот. Ако 
на ВМРО-ДПМНЕ не им тргне борбата со корупцијата, со криминалот и со привлекувањето 
странски инвестиции, основен предуслов за намалување на вработеноста, тогаш сигурно мо-
же да се очекува повторно да ја јаде истата каша, која во овој момент ја сркаат СДСМ и нив-
ниот лидер Владо Бучковски. 

Додека Никола Груевски ќе се сконцентрира на власта, СДСМ ќе се занимава сама со себе. 
Кој е виновен за пропаста на парламентарните избори 2006 година? Оној кој го наследи 
Црвенковски, или целото раководство кое четири години живееше во облаци и сè уште се 
надева дека ќе ја преживее "чистката" која може да се очекува во "Бихачка".

Значи, ниту на Груевски нема да му е лесно, а ниту, пак, на Бучковски животот ќе му биде 
песна. Сè е така заплеткано и лошо, така што само најснаодливите и најразумните ќе го про-
најдат лекот за својот "политички спас".

Оние кои ќе го преживеат македонскиот дел од пеколот ќе бидат на најистурените позиции 
во земјава за да се прпелкаат или да им помогнат на граѓаните, кои не се осоколени од на-
јавите за најновите поскапувања на електричната и на топлинската енергија. Таквите шокови 
нè враќаат на инфлаторските времиња, кога цените растеа слично како и човековиот при ти-
сок, кој ненадејно удира и луѓето ги испраќа на оној свет.  

  


