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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Последните превирања на ре ла-
ција ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ сè 
повеќе укажуваат на фактот дека 

наводната политичка дезориентација, 
всушност претставува сигурна реали-
зација на нивниот таен договор, кој бил 
оформен пред десеттина и повеќе го-
дини, а се работи за планот за еутана-
зија на Република Македонија.

Договорот датира од почетокот на 
деведесеттите години од минатиот век, 
така што задачата се одвива според ут-
врдената динамика и шема, која е под-
држана и од соседите Србија, Бугарија, 
Албанија и Грција.

Во овој момент, некои ќе потенцираат 
дека оваа теза не е нова и се работи за 
обична шпекулација, која со години се 
протежира низ македонските кулоари 
за да се постигнат одредени политички 
цели. 

Меѓутоа, секојдневните партиски об-
винувања, кои служат за замајување на 
јавноста, а се дел од декорот кој намер-
но се прави со медиумското пласирање 
на информациите во државава, ја де ми-
с тифицираат севкупната слика и при-
лика. Ако се анализираат состојбите во 
неколкуте најважни сегменти во држа-
вата, политиката, економијата, одбра-
ната итн. тогаш ќе можеме да дојдеме 
до соодветен заклучок дека планот за 
раз небитување на Република Маке до-
нија и за бришење на националното 
чувство за постоењето на македонскиот 
народ и македонската нација, забрзано 
се остварува. 

Целта е постигната, 
македонскиот народ е 
изедначен со останатите 
етнички заедници кои, пак, се 
дрзнаа да прават свои 
уставотворни калкулации, иако 
идејата за загарантирани 
пратенички квоти има сосема 
друга тежина.

Според најновите настани, и 
Торбешите станаа нација и 
народ. И Бошњаците се нација и 
народ, и Власите се нација и 
народ, Србите се нација и 
народ, Турците се нација и 
народ, Хрватите се нација и 
народ, Египјаните се нација и 
народ итн. а Македонците сè...

УСТАВОТВОРНИ 
КАЛКУЛАЦИИ

Ако се нурнеме во елаборација на 
уништувањето на изворниот концепт 
на Уставот од 1991 година, во кој се на-
гласуваше значењето на уставотворната 
положба на македонскиот народ, носи-
тел на државноста и на суверенитетот и 
на територијалниот интегритет на др-
жавата, кој со амандманските реформи 
предизвикани од влијанието на Рам ков-
ниот договор се губи, ќе дојдеме до кон-
статацијата дека бракоразводната пар-
ница почнала уште со смислената аван-
тура на БЈРМ, која подоцна се про дла-
бочи со улогата на политичката елита 
во настаните од 2001 година. Притоа, 
ако на оваа шема се додаде ролјата на 
олигарсите во расчеречувањето на на-
ционалното богатство, тогаш мозаикот 
може да се склопи.

Политичката цел е постигната, прво 
македонскиот народ е изедначен со 
останатите етнички заедници кои, пак, 
се дрзнаа да прават свои уставотворни 
калкулации, иако идејата за загаран ти-
рани пратенички квоти има сосема дру-
га тежина. Според најновите случувања 
и Торбешите станаа нација и народ. Ис-
то така, и Бошњаците се нација и народ, 
и Власите се нација и народ, Србите се 
нација и народ, Турците се нација и на-
род, Хрватите се нација и народ, Егип-
јаните се нација и народ итн. а Маке-
донците сè ...

Зарем 25 милиони евра, колку тежи 
изворот на спорот, кој е народ, кој е на-
ција, можат да бидат доволна гаранција 
дека парите можат да создадат произ-
вод, сличен на т.н. правен експерт, кој ја 
создаде македонската приказна за ет-
ничка заедница, која е и гаранција за ос-
тварувањето на Рамковниот договор!? 
Ова значи дека постои сериозна тен-
денција македонскиот народ да би де 
изедначен со положбата на Ромите кои, 
исто така, се нација и народ, но се пак 
немаат своја држава, а имаат зага ран  ти-
рани одредени национални пра ва.

Затоа се прашуваме може ли ма ке-
донскиот народ да стане чергарски на-
род, или аморфна маса, која во соп стве-
ната држава живее како "циганите -чер-
гари". Но, притоа не сакаме да ги на вре-
диме националните чувства на Ромите, 
кои често пати оправдано реагираат на 
тоа што кај народот се употребува овој 
погрден збор. Во овој случај станува 
збор за македонската национална гол-
гота.     

СТРАВ ИЛИ ПЕРДЕ ЗА 
ЈАВНОСТА

Кој сè нè доведе до позиција Маке-
донците да станат "чергари" во соп стве-
ната држава? Кој ни сади рогови? До-
колку ги бележиме партиските сооп-
штенија и проѕирните реакции, ќе дој-
деме до констатацијата дека два поли-
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обвинителна клупа, тогаш уште многу 
други лица од ВМРО-ДПМНЕ ќе мора да 
му прават друштво. Но, иста судбина ќе 
снајде и многу високи партиски кадри 
на СДСМ, кои сега повеќе се плашат од 
сведочењата на ексгувернерот Љубе 
Тр пески, отколку од сегашната власт, би-
дејќи исказите дадени пред суд от во-
раат многу други карти, една од нив се 
сведува на улогата на Борко Станоески 
во банкарскиот систем на РМ, како и 
личностите поврзани со создавањето и 
функционирањето на ТАТ. Оваа пира ми-

дална штедилница е производ на една 
друга партиска и политичка конјуктура 
и олигархија. Истовремено, случајот 
"ОКТА" не само што ги засега вмровските 
кадри, туку ги инволвира и сдсмовските 
директори, кои "профитабилно" го де-
леа пазарот на нафта и на нафтени де-
ривати во Македонија. Затоа ова бру тал-
но време се сведува на функцијата на 
парите, кои имаат функција на бургија.

ПЛАТЕНИТЕ 
ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ

Доколку се следи политичката ка рие-
ра на Љубчо Георгиевски, тогаш ќе се 
откријат многу други значајни играчи 

суд бината на партијата МААК (Конзер-
вативна). Кој ја формира оваа партија и 
зошто? Во неа членуваа неколку истак-
нати македонски интелектуалци, кои 
по доцна како амбасадори беа испра-
тени во  странство за да ја претставуваат 
земјава. 

Паралелно додека траеше овој про-
цес на состанокот кај претседателот на 
претседателите "падна првата и един-
ствената филмска клапа" за мистериоз-
ната приватизација на државниот ка-
питал. Ова прашање никој не сака да го 
отвори, бидејќи според добрите плате-
ни интелектуалци ("соросовци") и нови-
нари тоа би претставувало Пандорина 
кутија. Меѓутоа,  поголема опасност за 
опстанокот на државата е клучот од 
"кутијата" да го поседуваат сегашните 
олигарси, или тоа да го прават минорни 
играчи во политиката. Всушност, кој до-
зволи на власт да дојде Георгиевски, 
односно каква е улогата на поранеш-
ните високи функционери во СДБ или 
во ДБК, кои цели две децении од сенка 
ги влечат конците за потребите на од-
редени македонски политичари и за ин-
тересите на странските служби.

Од денешен аспект сегашната маке-
донска политичка врхушка е нивен про-
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тички центра на моќ ја носат земјава на 
душа. Ниту еден од нив не ги насочува 
интелектуалните потенцијали на патот 
кон Европската унија, а истовремено 
работат за својот џеб. 

Според тоа, заткулисно ја погре бу ва ат 
Република Македонија. Во контекст на 
ова е и најновата изјава на пора неш-
ниот премиер Љубчо Георгиевски, кој 
сè поотворено се заложува за по делба 
на земјава, а притоа никој против него 
не покренува соодветна кривична или 
политичка одговорност. Дури на крајот 
на краиштата тој како да ќе стане "на-
ционален херој", бидејќи ниту една по-
литичка олигархија не сака да го по-
вика на некаква национална одго вор-
ност. Зошто? Доколку тој биде ставен на 

Зарем 25 милиони евра, колку тежи изворот на 
спорот, кој е народ, кој е нација, можат да бидат до-
волна гаранција дека па рите можат да создадат про-
извод, сличен на т.н. правен експерт, кој ја создаде 
македонската приказна за етничка заедница, која е и 
гаранција за остварувањето на Рамковниот договор!? 
Ова значи дека постои сериозна тенденција маке-
донскиот народ да биде изедначен со положбата на 
Ромите кои, исто така, се нација и народ, но сепак 
немаат своја држава, а имаат загарантирани одре-
дени национални права. Затоа се прашуваме може 
ли ма кедонскиот народ да стане чергарски народ 
или аморфна маса, која во сопствената држава живее 
како "циганите".   

во македонската политика, кои при до-
несуваат за остварувањето на тајното 
сценарио за уништување на македон-
скиот народ, македонската нација и ма-
кедонската држава. 

Да потсетиме, при крајот на осум де-
сеттите и на почетокот на деведесеттите 
години на XX век, во создавањето на 
партиите во Македонија тајно се ин фил-
трираа агенти на КОС, на ШИК (ШИШ), 
на бугарската тајна служба и на моќните 
странски служби КГБ, ЦИА, МИ-5 итн.

Карактеристичен пример за тоа е 

извод, така што не треба да нè изне на-
дат изјавите од типот дека реформите 
за влез во НАТО или во ЕУ доцнат. Во 
оваа насока е и возот за судските ре-
форми, кој заскитал меѓу Истокот и За па-
дот. Тој уште долго време нема да при-
стигне на железничката станица во 
Скоп је, бидејќи сè додека на власт се 
"октроираните политичари", предав ни-
ци итн. ќе имаме можност да учеству ва-
ме во играта на странските пропагатори 
и нивните платеници, кои сè уште јавно 
нè делат или нè парчосуваат. 


