
7  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 552 / 28.1.2005

МАКЕДОНСКАТА

Од основачот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски   

С А Г А

ко некогаш беше уметност над уметностите да се знае да се зборува, денес тоа воопшто не е 
доволно. Денес треба да се знае и да се погаѓа односно, пред сè, треба нешто и да се сработи. На 
народот му е доста од ветувачки зборови како: навала од странски инвестиции, економски бум, 
загарантиран влез во НАТО и во ЕУ, крај на сиромаштијата, по еден вработен од семејството... 
Тоа време е минато, денес народот сака нешто реално, видливо, практично. Со други зборови 
дојде моментот кога "ветувачите" треба да ја разберат сопствената илузија. За жал, не може да 

биде разумен оној кој не разбира лесно. Дури има и такви кои копаат по срцата, и такви кои претставуваат 
вистински хиени за секоја намера. Вистината која е најважна, ја кажуваат само делумно, но сепак вни ма-
телниот и мудар човек целосно ја сфаќа.

Една поговорка вели: "Впрегни го своето верување во сè она што го сакаш, а удри го со мамуза во она 
што го мразиш". 

Во генералната оценка од Извештајот на Хелсиншкиот комитет за ситуацијата со човековите права во 
Македонија во текот на изминатата година е констатирано  дека не постоеле услови ниту за практикување 
на правата и слободите на граѓаните, ниту за нивна заштита, а во повеќе случаи самата држава ги пов ре-
дила и ги загрозила правата и слободите на своите граѓани. 

Годината која измина Хелсиншкиот комитет ја карактеризира со натамошен негативен тренд на еко-
номијата, пад на стандардот на граѓаните и рестриктивна политика во однос на социјалните и работните 
права на граѓаните. Тие посочуваат и на поткопување на демократската држава, бидејќи моќта на ле-
галните и на легитимните структури на власта се поместува во врвовите на политичките партии. Се 
негираат институциите на системот и се уништува администрацијата. Освен тоа, тие укажуваат и дека 
постои сериозно поткопување на владеењето на правото, нормите стануваат општи, законите се ин ди-
видуализираат. Забелешки се упатени и на практиката на ретроактивното дејствување на законите, 
најчесто на штета на граѓаните, како и на тоа што самата држава не ги почитува договорите кои сама ги 
потпишала и законите кои ги донела. 

Хелсиншкиот комитет забележува и на нефункционирањето на институцијата Народен правобранител. 
Покрај ова, се посочува и на фактот дека сега е избран народен правобранител кој е член на владејачка 
партија, кој нема никакво познавање од областа на човековите права и слободи, а единственото об-
јаснување зошто е избран е бидејќи - тоа е предлог на пратеничката група на ДУИ. Ете, така нè ока-
рактеризираа аналитичарите од Хелсиншкиот комитет. 

Покрај битката за спорот со името, Македонија не е поштедена ниту од својот источен сосед.
Во последното истражување на Лондонскиот институт за воено и мирнодопско известување, посветено 
на бугарската политика кон Македонија, има алармантен наслов - "Македонија во топлата прегратка на 
Бугарија". Во истражувањето подготвено во Софија, се отвора прашањето дали зад бугарската политика на 
позитивна дискриминација на Македонците, кога се во прашање универзитетите и бугарските пасоши, 
всушност не се крие обид за нивна асимилација. Од друга страна, пак, се наведува дека Бугарија станува 
сè поатрактивна за Македонците поради подобрувањето на нејзината економска состојба и перспективите 
за членство во Европската унија... Е, како ли се менуваат времињата! Па, само до неодамна ние бевме 
Америка за Бугарите!!!

Заканата за Македонија, за жал, не доаѓа само од Бугарија. Времето на Косово му истекува, пре ду пре-
дуваат од Меѓународната кризна група (МКГ). Сегашниот статус кво веќе не држи, а евентуалната поделба 
на Косово меѓу Србите и Албанците ќе ја скрши Македонија и ќе го зголеми притисокот за поделба на 
државата по етнички линии. Според сè ова државава ни ја сардисуваат од сите страни...

А нашата Влада решила да ја "среди" економијата за што го ангажира и Теодор Вајгел, кој на голема 
врата изјави дека ја прифаќа понудата. Германските медиуми и институции кои се занимаваат со еко-
номски анализи меѓу кои Dicajt, Berlin online, ube uni konstanc, random haus i margen post го нарекуваат 
"Кралот на долговите и на буџетските дупки". Правникот Теодор Вајгел беше сојузен министер за финансии 
во периодот од 1989 до 1998 година, во времето кога германски канцелар беше Хелмут Кол. Во анализите 
за економската состојба на Германија, кои се објавени и на Интернет, е наведено дека во министерскиот 
мандат на Вајгел дошло до рапидно зголемување на бројот на невработените, до намалување на кон-
курентноста на германското стопанство, пропаѓање на системот на социјална и здравствена заштита, 
зголемување на неефикасноста на пензинскиот систем, влошување на пазарот на трудот, погрешна 
фискална политика. Во овој период задолжувањето на Германија се зголемило за 101 отсто, со што во 1996 
година бил постигнат негативен рекорд од ново задолжување на годишно ниво за повеќе од 40 милијарди 
евра. Е, како ли само господинот Вајгел, по ваквите негови перформанси, ќе успее да ја излекува ма ке-
донската болна економија, останува да видиме! Можеби човекот има волшебно стапче?!
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