ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА
НА СРБИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА

ВОЛШЕБНАТА МОЌ НА БРОЈКИТЕ

По повеќе од една година чекање или подобро речено редење
на коцкички од некој невидлив режисер, конечно ги добивме резултатите
од пописот на населението, односно ја добивме новата демографска
слика на Македонија. Да не заборавиме дека демографијата е
исклучително поволна за идеолошко и политичко корумпирање. Бројките
имаат волшебна моќ и ништо не е поопасно од нивното употребување со
умисла. Кај нас статистиката стана политика, а статистичкото
докажување ја загуби својата смисла и стана сосема неубедливо.
Едноставно не може да се прифати како вистина дека по европски терк и
од страна на меѓународниот фактор (иако постои голем број на
забелешки од ЕУММ) внимателно контролираниот процес на целата
ситуација, излегоа резултати кои го шокираа народот во Македонија.
Иако на меѓународниот фактор му е најлесно неправдите, да ги озакони
со "демократијата" и "правната држава". Тоа им е најлесно и
наједноставно, но и најплитко и најпогубно, бидејќи тоа што така се
озаконува уште утре може да биде точка на нови поделби. Никако да
извлечеме поука дека колку е поголема вагата, толку правдата е помала.
Не можам да не се посомневам во веродостојноста на изнесените
податоци и на прикажаните резултати и да не бидам разочаран од
несериозноста и неспремноста од Државниот завод за статистика при
нивното објавување и објаснување. Најверојатно имајќи на ум дека злото
е помало кога за него не се зборува. Да не заборавиме дека и вистината
е помала и побесплодна, ако за неа се молчи.
Исус рекол: "Ќе ја познаете вистината и таа ќе Ве ослободи". За да може
да се доближиме едни на други, не смееме вистината да ја прикриваме и
да ја премолчуваме, туку јасно да ја кажуваме на другите во очи, без
повик на реванш и одмазда, туку со длабоко жалење што тоа е така како
што е.

А како е? Според пописот на населението од 1994 година, во Република
Македонија живеат 42.500 Срби, државјани на Република Македонија. Во
периодот по пописот од 1994 година до пред пописот од 2002 година,
според извори на МВР издадени се 6.357 државјанства на граѓани од
српска националност. Во Македонија по пописот на населението од 2002
година би требало да живеат околу 50.000 Срби, а не како што тврди
Државниот завод за статистика, дека има 36.000 Срби. На овие "пописни
резултати" стручната и професионална јавност ќе мора сериозно да
одговори каде се загуби една третина од целокупниот српски корпус во
Република Македонија?
Зголемувањето или намалувањето на одделни етнички групи за толку
краток период се мерат во промили, а вака даденото намалување оди во
сферата на виртуелната реалност.
По ваква брутална манипулација каков би бил нашиот заклучок, или уште
подобро нашата визија. Дали сакаме равенката на своето постоење да ја
поставиме сами или уште еднаш ќе ја решаваме онаа што ја поставуваат
другите, однапред знаејќи дека резултатот може да биде погрешен.
Прашањето е кој има право во 21 век да се одрекне или да жртвува една
третина од својот народ што никогаш досега во Република Македонија не
бил толку единствен, ниту повеќе свесен за неделивоста на својата
историска судбина со судбината на народот на Македонија.
Какви би можеле да бидат последиците на вака фризираните бројки.
Дали "резултатите на пописот" претпоставуваат напуштање на
политиката за НАРОДОТ НА МАКЕДОНИЈА, како основна претпоставка
за изградба на модерна граѓанска држава со европски перформанси и
рамковниот договор се претвора во рамка за двонационалност. Дали
"резултатите од пописот" значат увод во една нова политика на
минимизирање и оневозможување да се остваруваат правата на
националните заедници правдајќи го тоа со нив? Дали "резултатите на
пописот", бидејќи Србите веќе еднаш на виртуелен начин ги снема од
Уставот на Република Македонија, би можеле да значат дека сега
следува и фазата на нивна физичка елиминација?
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