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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПРОВОКАТОРОТ ЈА ПРОВОКАТОРОТ ЈА 
МИНА ЦРВЕНАТАМИНА ЦРВЕНАТА  
ЛИНИЈА!ЛИНИЈА!

ќе биде Македонија", предупредува не-
каз нетиот платеник. 

Тој тврди дека во Македонија никој 
не сака да води де бати на оваа тема, 
бидејќи политичките елити во земјата 
сè уште "боледуваат од југословенството 
и ја саботираат не зависна Македонија".

"Ко совското пра шање достигнува кул -
минација. Сите кар ти се поставени така 
што решението ќе донесе нова дол го-
рочна криза на Балканот. Македонија 
ќе биде прва кар та на која некој ќе игра. 
Мојот пе си ми зам би бил неоснован ако 
во кратко време Македонија биде при-
мена во ЕУ или во НАТО. Но, нема се-
риозен знак де ка тоа ќе биде наскоро. 
Европа и НАТО имаат не мала улога во 
оваа деста били зација. Иако во 2000 го-
дина Македонија беше прва меѓу 24 зем ји 
по макро фи нансиски критериуми, сега 
гледате друга држава - на стаклени нозе. 
Затоа поверојатно е да ни испратат ме ѓу-
на роден управител, гувернер за Маке до-
нија, отколку да нè примат брзо", додава 
Георгиевски, кој уште еднаш директно 
ја провоцира македонската јавност.

Според него, тој направил голема 
грешка кога по конфликтот во 2001 г. не 
дозволил "сини шлемови" на ООН да на-
прават тампон меѓу Албанците и Ма ке-
донците. 

"Денес сметам дека тоа бе ше грешка. 
Излезе дека мојата грешка била тоа што 
сум се борел за Маке до ни ја и што не 
сум дозволил да влезат 'сини шлемови' 
како на Кипар или во БиХ. А тоа ќе беше 
добро, тогаш ќе изгубевме многу по-
малку, а ќе се извлечевме", ве ли про-
вокаторот над провокаторите.

кедонија" е само одраз на вистинската 
ситуација за негувањето на национал-
ната свест и инфилтрирањето на одрод-
ниците во македонската политика.    

"Пред пет години сакав да се ра зме-
нат територија и население со Албанија, 
а сега дојдов до нова идеја - определени 
делови да им подарам на 'голема Ал-

банија' или на 'големо Косово'", ис-
так ну ва ексмакедонскиот пре ми-
ер Љубчо Георгиевски во ин тер-
вју за софис киот весник "Труд". 

Во провокативното интервју 
"Без ампутација Македонија е 
осудена на пропаст", Георгиев-
ски оценува дека "со Албанците 
веќе не може да живее заедно".
"Не можам да живеам поради 
цивилизациски, социјални и 
религиозни разлики, а не мо-

жам да се борам, оти меѓу на-
родната заедница е зад тоа. 
Македонија треба да гледа 
на ново разграничување, 
како на спасоносна опе ра-
ција. Ако ја пропуштиме, ќе 
нè стигне судбината на тре-
та албанска држава или Ал-
банците ќе си земат толку 
колку што ќе посакаат. Ката-
строфата се приближува, но 
во Скопје спијат", посо чува 
експремиерот. 

Пред извес но време, во 

Неговото провокативно однесу-
вање досега не го санкционира 
владејачката коалиција во Ре-

публика Македонија, иако во некоја 
дру га нормална држава, на пример, тоа 
да е Израел, тој веќе ќе беше "кид на-
пиран" и изведен пред суд во Тел Авив. 
Меѓутоа, неговото горопадно однесу-
вање сигурно е поддржано од некои 
влијателни центри на моќ во Скопје, 
кои заедно со странските душегриж ни-
ци, продолжуваат да си играат со нер-
вите на чесните Македонци и со суд-
бината на македонскиот народ. Поради 
тоа, Георгиевски успешно им одолева 
на сите политички предизвици и од-
време-навреме ја крева тензијата во 
земјава, така што нервозата која ја соз-
дава со т.н. "парастос за смртта на Ма-

бугар ски от град Созопол, при про мо-
ција на не говите две дела, поетската 
книга "Град" и збирката со есеи "Со лице 
кон вис тината", тој поте нцира: 

"Од Македонија треба да се од делат 
Тетово, Дебар и Гостивар, кои се апсо-
лутно албански, а албански се и поло-
вина Скопје и Ст ру га". 

"Повеќе мина Албанци во Маке до ни-
ја и на Ко сово се исламски фунда мен-
талисти. Со по седум-осум деца тие се 
главен дви гател на дрогата, прости ту-
цијата, кри миналот, за што не добиваат 
никаква критика, освен дека тие се до-
брите, а ние сме лошите. Да не зборувам 
за екс тремен национализам, кој се де-
мон стри ра и со оружје. Македонските 
гра ѓани секаде каде што се во контакт 
со Албанците се под постојан притисок. 
Ако сте биле пред пет години и сега пов-
торно одите во Куманово, Скопје, во Га зи 
Баба, ќе видите со какво темпо се за-
земаат територии. Затоа следна на удар 

В О  С О З О П О Л  С Е  В О  С О З О П О Л  С Е  О Д Р Ж АО Д Р Ж А   
"" П А РА С Т О С  З А  М А К Е Д О Н И Ј А "П А РА С Т О С  З А  М А К Е Д О Н И Ј А " Експремиерот Љубчо 

Георгиевски продолжува со 
својата "сулуда Донкихотовска 
мисија". Каде и да е, престојува 
во странство, особено во 
Бугарија, тој ја продава 
територијата на Македонија де 
на Албанците, де на Бугарите 
итн. иако сè уште "цица млеко" 
од неговата родна грутка, 
односно го храниме на државна 
сметка и прима солидна 
пратеничка плата.

Вреди ли да се живее во ваква 
земја, каде секој може да ја 
омаловажува македонската 
национална свест и притоа да 
ве продава, како да сте роб, а не 
припадник на македонскиот 
народ, кој живее во своја 
татковина!?


