Димитрие МАНЕВСКИ

П

ЧАТАЛИГУ, ПАТАЛИГУ,
КОЛКУ СЕ?
СЕ ?

очна трката. Трката
во која сите велат
дека ќе победат. На
времето, како деца,
во населба тоа го
викавме "чаталење".
За наша несреќа, нашиве се токму тоа,
"чаталџии". Се расфрлаат со проценти,
анкети, милиони субвенции, датуми за
преговори... што сè не. Да не ги познавав
ќе ги наречев амбициозни и решителни,
ама знаејќи ги, токму им стои чаталџии.
Нè убедуваат на разни начини, ни
ветуваат сè и сешто, но проблемот е што
нема нешто што ние досега не сме го
слушнале. Тешко е нешто да се смисли,
нешто што досега не е ветено, и секако
потоа неостварено. Ни понудија Солун да
биде наш, па да останеме југословени, па
една милијарда, па по еден вработен.... да
не знае човек за што да се одлучи!
На следниве избори јас ќе гласам за
оној кој ќе најави дека Македонија ќе
почне да развива вселенска програма и
ќе се обиде да й парира на НАСА! Ако
веќе треба да избирам кој ќе ме лаже,
барем тоа нека биде некој ептен занесен
чаталџија.
Шегата настрана, ситуацијата не ни е
за смеење. Сите знаци кои се појавуваат
како симптоми на нашата состојба тоа и
го докажуваат.
Престрелките под број еден. Напнатоста ја чувствува секој од нас. Повторно
сме во ситуација нашата позиција да е
ранлива одвнатре и повторно ќе биде
доволна една скршена гласачка кутија
за да се направи голема "џева".
Власта во соседна Србија се смени,
поточно се видоизмени, бидејќи не се
смени комплетно. Со доаѓањето на власт
на поконзервативните струи, предводени од РСС, може да се очекува водење на
една поригидна и потврдоглава политика од страна на Србија во однос на
прашањата кои неа директно ја засегаат,
а нас индиректно.
Од исток, пак, се најавува некаков си
билтен за "бугарска Македонија", кој

Што е подобро, ужасен
крај или ужас без крај?
всушност не се однесувал на денешна
Република Македонија, туку на географскиот регион Македонија. Истата
ова терминологија упорно ја користат
и нашите јужни соседи. Како Македонија да е со големина на еден континент, па сега ќе се правиме на удрени и космополити и тоа нема да го
сфатиме тенденциозно.
Секако не смееме да го заборавиме
и странскиот фактор, кој е особено активен во изминатиов период, остварувајќи бројни средби со наши високи
функционери, одржувајќи разни пресови, изјави за печат... не ќе да е слу-
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чајно и тоа што бројот на службеници
во некои странски амбасади значително е зголемен во изминатиов период.
Всушност, јас ја поддржував идејата за
предвремени избори, и сè уште стојам
на тоа. Само во ваква ситуација, кога
сите се притиснати, за секој од нив на
виделина може да излезе вистината, а
секако и лагата.
Мене, како на млад човек, веќе ми е
преку глава постојано да ме убедуваат
разни луѓе во разни вистини, тоа се
коси со секоја здрава логика. За една
иста работа две верзии, за исти статистички податок две дијаметрално
различни бројки, за еден настан повеќе
вистини...
Каде е вистината? Ја знае ли некој
воопшто? Она што јас го знам како
вистина е дека кога двајца различно
зборуваат за едно исто, или едниот
лаже, или двајцата лажат. Само кој е тој
што треба да процени кој лаже и да го
казни? Народот! Гласачите! Во демократскиот систем ние сме судот. Нашиот глас, изразот на нашата волја е
репер за вистината. Единствено од што
сите ние треба да се плашиме е губењето токму на тој личен суверенитет и
право на определба. Сите други закани
кои се насочени кон нас, територијални
претензии, историски претензии, национална асимилација... сите тие се
секундарни во однос на правото за
избор и самоопределување. Тоа е така
затоа што дури и ако изгубиме дел од
територијата, или ни се одземе дел од
нашата историја или, пак, доколку дел
од нас го променат државјанството,
оние кои ќе останат Македонци ќе
бидат Македонци затоа што тие така
сакале и тие за тоа се определиле.
Како и неколку пати досега во моите
текстови, така и овој пат, ќе спомнам
дека нашите претходници успеале во
само неколку збора да ја кажат целата
вистина за нашето постоење и да дадат
одговор на прашањата кои допрва ни
престојат.

К О Л К У С М Е , ТО Л К У С М Е , ТО К М У С М Е !
Чаталџии??!!
Ни први ни пос ледни, ги чека истото што и претходните,
заборав!
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