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МАКЕДОНСКАТА

Од основачот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски   

С А Г А

адежта последна умира или како што рекол писателот Карл Менингер: "Надежта е 
скромна, понизна, несебична, таа навестува напредок, таа е авантура, чекор нап-
ред - сигурна потрага по подобар живот". 

Со многу надеж за поубава иднина ја дочекуваме 2005 година, а се збогуваме 
од 2004.

Покрај сите негативности, падови и грешки на годината која измина, она што ќе 
ја направи забележана секако е новата страница на нашата историја која се случи дента кога САД нè 
признаа под уставното име. Заташканата, прикриваната, изобличуваната вистина за МАКЕДОНИЈА си 
го наоѓа своето место под сонцето. И светот ја осознава вистината за нашето постоење. Се затвора 
устата на оние кои со омраза и со злоба го оспоруваа постоењето на македонската нација, јазик, 
историја и култура. Признавањето на нашето уставно име од страна на другите држави ќе си дојде 
само по себе, а останува ние само да си ги средиме домашните проблеми и тешкотии.

Откривањето на тешкотиите е доказ за остроумноста, но уште поголема остроумност е да се најде 
излез за нив. А Република Македонија, цела 2004 година ги бараше, ги детектираше проблемите, а тие 
само се напластуваа и множеа. Проблеми на политички, на економски план, чаре не можеше да се 
најде. Ако политички доживувавме колапси и доминација на малцинството, чиишто желби беа закон за 
мнозинството, економски тоневме станувајќи кандидат за Гинисовата книга на рекорди со постојаниот 
пад на индустриското производство. А, во меѓувреме на политичката сцена продефилираа многу 
политички фигури со ветувања и ветувања дека сè ќе тргне на подобро, ама... 

Мудреците рекле дека лошото извршување не е толку опасно колку нерешителноста. Има луѓе кои 
се сосема неспособни да донесат одлука и на кои секогаш им треба поттик отстрана; често тоа не по-
текнува од неможноста за заклучување, кое кај нив е многу бистро, туку поради тоа што немаат сила за 
активност. Од друга страна, постојат луѓе кои од ништо не се збунуваат, кои опфаќаат сè со своето 
знаење и кои имаат решителен карактер. Но, за жал, таквите креативни луѓе со решителен карактер 
ретко можат да дојдат до израз! Воопшто не е некоја новост ако слушнеме дека Македонија е на дното 
од земјите во регионот по директни странски инвестиции. За 14 години независност, во Македонија по 
основ на директни странски инвестиции се слеани 1 милијарда и 145 милиони долари, најмногу во 
услужните дејности: телекомуникациите, банкарството и осигурувањето. 

Престрогата макроекономска политика актуелна повеќе од една деценија, неконкурентната па-
зарна структура, слабата ефикасност на државните институции, корупцијата, немањето бизнис визија 
итн... Ова се само дел од причините зашто Македонија е на дното од земјите во регионот по директни 
странски инвестиции. Актуелната Влада нема алтернатива освен алармантно будење на долги години 
заспаната економија.

Но, за момент да заборавиме на лошите работи и во Новата година да си посакаме мир, среќа, 
благосостојба, љубов, разбирање, правдина... Да си посакаме сите Македонци да се сплотат под истото 
наше македонско сонце, поединствени од кога и да биле претходно. Тие од Пирин, Егеј, Голо Брдо, но 
и тие од Австралија, Канада, САД, Германија, Швајцарија... Сите Македонци низ кои тече крвта 
Александрова и низ чии гени е забележано едно богато минато, гордо да им ја пренесуваат 
македонската вистина на своите потомци. 

Пред нас е и големиот христијански празник за Христовото раѓање, Божик, кој не е само празник на 
минатото и на сегашноста, туку е празник на Божјата иднина... 

За многу години Македонци каде и да сте! За многу години наша Македонијо, поробувана, 
угнетувана, но секогаш храбра и достоинствена, бидејќи само ти можеш да родиш храбри синови, 
гордост за човештвото. Не залудно се вели дека папокот на светот е токму тука во нашата 
Македонија.

Нека ни е честит Божик и Нова година, која ќе биде во знакот на македонската вистина и во знакот 
на нашето македонско сонце!!!  
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