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КОНСТРУКТИВНИ КОНСТРУКТИВНИ 
КРИТИЧАРИ ЗА ИДНИТЕ КРИТИЧАРИ ЗА ИДНИТЕ 

ПРИНЦИПИЕЛНИ ПОСТАПКИПРИНЦИПИЕЛНИ ПОСТАПКИ

Во овој пишан медиум, во кој централна тема е ма ке до-
низмот од секаков можен аспект, веќе 13 години ос та-
нува трага за случувањата од општественото живеење 

во државата. Сепак, би било неблагодарно да се прави спо-
редба на македонскиот ôд по маките од годинава која из ми-
нува со некоја друга, претходна која се одликува со други ка-
рактеристики и проблеми. Придржувајќи се строго кон ут вр-
дената уредувачка политика, востановена од основачот на 
неделникот, господинот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски, Редак ци-
јата "Македонско сонце" коректно, непристрасно, реално им 
го посвети должното внимание на сите настани од поли тич-
киот, економскиот , културниот... живот на земјава, со цел  чи-
тателите во татковината и оние многубројните во светот да 
добијат точна аргументирана и вистинита информација, прет-
ставена на страници кои барем три пати годинава преживеаја 
редизајн. 

2006 година беше клучна за сериозното предупредување 
до сите политички структури во земјава дека треба да на пра-
ват демократска анализа на внатрешните редови и пре струк-
туирање, за да можат експлицитно да ги исполнуваат своите 

обврски кон граѓаните кои им дале легитимитет за тоа. Еу-
форијата по идеализираните ликови нè доведе во состојба да 
станеме глувонеми сведоци на нивното гласно шепотење. 
Про центите од јавната доверба во однос на водењето на вна-
трешната и на надворешната политика покажаа дека не е сè 
така добро и надежно, и најверојатно кај избирачкото тело 
преовлада единствената логична алтернатива за зачувување 
на државната кауза. Мораме да го промениме досегашниот 
однос кон Македонија затоа што оваа држава веќе нема ни какво 
време на располагање за да продолжи да личи на мес то на 
кое се собрале маратонци кои го трчаат последниот круг. 

Индивидуалната благосостојба на одредени личности, до 
која тие дошле на "принципиелен", мафијашки начин (кој 
треба и мора децидно да се расчисти во секој сегмент, но 
притоа секоја постапка да не се сведе на вокабулар со ситна 
реторика), им даде легитимно право на извршната, на за ко-
нодавната и на судската власт тие заслужено да бидат дегра-
дирани. Неконструктивната критика не нуди решенија, но ос-
танувањето на позицијата на неутрален набљудувач можеби 
е уште полоша варијанта за немањето, односно за изгубеното 
чувство за припадност кон родната грутка. На оние кои пар-
тиципираа во деградатацијата на државата препорачливо им 
е, како на последни евентуални "доследни" негатори на коре-
ните, да го заборават настојувањето да остават свој личен 
печат на политичката и на секоја друга сцена, односно би тре-
бало да сфатат дека е крајно време за реализирање на макси-
малните обиди за правно функционирање на Македонија.

Свеста и совеста на граѓанинот, кој е најзагрозен од сеопш-
тата корумпираност, ќе мора да го трасираат патот да се ос-
твари за ова поднебје и невозможното. Генерализирањето на 
проблемите значи исклучително непознавање на нивната суш-
тина, а не барање начин за нивно решавање. 

Нацио нал ното прашање претставува тест кој ќе мора да се 
положи за тоа што однародувањето на изродите е принци-
пиелна по стапка, кон која мора да се пристапи од причина 
што во спро тивно Македонија ќе стане место на кое ќе се 

сотре вистината за македонското постоење, како единствен 
излез за негово опстојување. 

Со отворен ум и со отворено срце да се пристапи кон обез-
личувањето на, најгрубо кажано, потенцијалното злосторство 
кон севкупниот дигнитет на македонскиот граѓанин. Непо-
требно е повторно "претресување" на сите скандали, афери, 
тендери, корупции, непотизми... Тоа ни беше јавашлукот на 
2006 година. Еве, да видиме каков ќе ни биде ветениот дома-
ќинлук. Од тука сè почна, но не смее од тука и сè да заврши. 
Без никаква тенденција за негаторски однос кон сè што се слу-
чуваше во 2006 година, мораме да напомнеме, со апсолутна 
необоеност, дека фактички имаше само секвенци на она 
возвишеното - умееме да пееме и да свириме, светот на нозе 
да го кренеме. 

Дај ни земјо македонска сила од буквите да составиме збо-
рови и да ја откриеме тајната за својата успешност и оправ-
даноста за постоењето.

"Македонско сонце" има свој карактеристичен белег и 
една единствена цел - да биде во функција на македонската 
кауза и на Македонците каде и да се. 
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