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МАКЕДОНСКАТА

Од основачот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски   

С А Г А

дна стара поговорка вели: "Господ да те чува од лоши пријатели, а од душмани сам ќе се 
чуваш". Македонија децениски е опседната од лошите пријатели и душмани, како мета на 
аспирациите на соседите, вечно јаболко на раздорот. И не треба многу да зборуваме за 
македонскиот јужен сосед и неговиот лажен аргумент дека само Грција има право да го 
користи името МАКЕДОНИЈА и античкиот МАКЕДОНСКИ симбол "ЅВЕЗДАТА ВЕРГИНА"! Освен 
тоа, Грците ни забележуваат за нашиот Устав, според кој Македонија се обврзува да се грижи 

за Македонците надвор од матичната држава, кој според јужните ни соседи е оквалификувано како 
можност за територијална аспирација. А за да биде присутен и парадокс, грчкиот Устав во членот 108 
предвидува грижа на Атина за грчката дијаспора. Има ли тука грам логика? Има ли оправданост тоа 
што само поради нив речиси цел свет почна да нè "фиромира", па сега мака мачиме да ја отстраниме 
етикетата која лесно се добива, а тешко се симнува! Зарем има оправдување за баналноста за дол-
гометражниот дијалог за спорот со името?! За Бугарија и за спорот со јазикот и нивниот обид за наше 
"побугарчување" ич да не говориме. Но, македонските проблеми, за жал, не запираат тука. 

Двајца македонски граѓани се на најновата црна листа на ЕУ. Едниот - актуелниот пратеник на ДПА - 
Ружди Матоши, според Европската унија е вклучен во екстремистички активности, насочени против 
стабилноста и безбедноста на Македонија, водачот на кондовските вооружени групи - Агим Красниќи 
и уште 7 имиња, државјани на Србија и Црна Гора, Косово и Албанија. Некои од нив како Емруш Сума и 
Таип Мустафај се спомнуваат во извештаи на странски разузнавачки служби како главни организатори 
на радикални групи во регионот, додека Идает Бекири се поврзува со активностите на терористичката 
АНА. Останува нејасно до кога ќе остануваме глуви на предупредувањата на странските аналитичари. 
Според еден странски аналитичар, чекор по чекор албанското малцинство во државава се обидува да 
ја спроведе добро замислената шема: најпрвин да добијат статус на конститутивен народ, потоа врз 
база на тоа да спроведуваат еден вид автономија и на крај да остварат сецесија, како и другите цели - 
обединувањето на Косово. Според аналитичарите, срцето на проблемот всушност лежи во фактот 
дека никој не може да ги убеди Македонците, а уште помалку да им гарантира дека албанското 
малцинство во државава не би прогласило своја сопствена република во рамките на нашата. Треба ли 
да се заборави албанскиот илегален интерен референдум на 11 и 12 јануари 1992 година?! Странските 
аналитичари децидно се сомневаат во добрите намери на албанското малцинство, особено кога 
станува збор за заедничката, мирна иднина во рамките на Република Македонија!

И со вакви проблеми ние сакаме Македонија да ја биде! Да биде успешна и перспективна и на 
економски план. Да ставиме точка на лошите работи кои економски нè уништуваат. Но, и тука 
аналитичарите имаат лоши оценки!

Економските резултати во изминатата 2004 година се најлоши од осамостојувањето, оценуваат 
познавачите на состојбите. Рекордна стапка на невработеност од 37 проценти, најголем пад на бруто-
домашниот производ, застрашувачки трговски дефицит од повеќе од милијарда долари итн... Има ли 
излез? За да се надмине оваа состојба потребно е да се создаде инвестициона клима, преку намалување 
на каматните стапки, полесен пристап до капиталот, сигурност и предвидливост на регулативата, 
советуваат економските аналитичари. Но, не е убаво сè да гледаме низ црни очила. 

Сепак, експертскиот тим на македонскиот премиер се прошири со Владо Димовски, ексминистер за 
труд и социјала на Словенија. Освен тој, во шема за влез во тимот е и поранешниот шеф на 
дипломатијата на Германија, Клаус Кинкел, кој би лобирал за Македонија пред Европската унија, а 
особено за полесен и побрз пристап на земјава до европските фондови. Можеби советите од екс-
пертите ќе нè тргнат од статус кво економската состојба?! Кога сме кај ЕУ, конечно и Европрашалникот 
е одговорен, работата целосно е завршена, останува на 14 февруари во Брисел да му се предадат 
одговорите на претседателот на Европската комисија, Жозе Мануел Баросо. А потоа здравје и доза 
позитивна енергија! "Ветив дека во 2006 година Македонија ќе добие статус на земја-кандидат за 
членство во ЕУ. Сега, 45 дена од мандатот можам да констатирам дека секој ден сме поблиску до оваа 
цел", изјави со видливо задоволство премиерот Владо Бучковски, повикувајќи се на изјавата на 
еврокомесарот Оли Рен дека Македонија може да добие одговор и статус земја-кандидат веќе до 
крајот на оваа година. За да го оправда својот презентиран оптимизам, премиерот Бучковски најави 
дека Владата ќе ги афирмира најдобрите стручњаци и ќе ги направи најдобрите потези во економијата 
со цел да продуцира развоен моментум. Надежта последна умира, нели?! 


