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МАКЕДОНСКАТА

Од основачот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски   

С А Г А

о времето на општата еуфорија околу 
нашето членство во Европската унија, 
додека обидите за членство пре ра-
снуваат во игри без граници, зошто на-
шите погледи да  не ги насочиме кон 
државата која својата љубов ја покажа 
признавајќи нè под уставното име. 
Зошто Ре публика Македонија не би 
аплицирала за влез во САД како нејзина 

52 држава? Токму сега,во вистинското време, Со-
единетите Американски Држави на дело покажаа и 
докажаа колку нè почитуваат и колку ни веруваат, а 
зошто и ние не би го сториле истото? Наместо кон 
членство во ЕУ, макотрпното одговарање на евро пра-
шалникот, спроведување реформи кои ги налага 
Унијата, ние да се стремиме кон аплицирање да ста-
неме дел од најмоќната држава во светот САД, која 
воедно е и голем пријател на Македонија?! Моите 
лобирања САД да нè признаат под уставното име веќе 
се реализираа, па зошто не би успеало и нашето ап-
лицирање за 52 членка на САД?! Досега Ре публика 
Македонија не виде голем 'аир' од амбициите да стане 
дел од европското семејство, а за тоа кол ку сме 
несреќни како народ говорат и истражувањата.

Македонскиот народ својата среќа ја оценувал со 
4,9 на скалилото од 1 до 10, покажува ис тра жувањето 
од светската база на податоци, што веќе 20 години во 
90 земји го спроведува холандскиот универзитет 
Еразмо од Ротердам, а резултатите се објавени на веб-
страницата на Универзитетот. Ре зултатите од ис-
тражувањето спроведено од холандскиот универзитет 
покажуваат дека Македонците се најнесреќни ме ѓу 
народите на Балканот. Со својот живот меѓу за-
доволните и среќни е и аме риканскиот народ со 7,4 на 
скалилото. На самото дно на среќа се Ерменија, 
Молдавија и Зимбабве. Последна е Танзанија која 
својата среќа ја оценува со 3,2 од скалилото од 1 до 10. 
Литванија и Летонците ја оценуваат својата среќа исто 
како и Македонците со 4,9, додека Романците и 
Бугарите се понесреќни и од нас. 

Токму ваквите истражувања би требало да ни бидат 
показател каде да ја бараме среќата. И уште еднаш 
гласно ќе кажам дека Република Македонија има еден 
голем и верен пријател во лицето на Соединетите 
Американски Држави. Зарем треба да заборавиме 
дека Соединетите Американски Држави, само неколку 
часа откако Џорџ Буш беше реизбран за претседател 
на САД, решија официјално да ни се обраќаат со 
Република Македонија, што претставуваше прва 
одлука на официјален Вашингтон, која произлезе од 
вториот мандат на Буш во Белата куќа.

Вистинската среќа би дошла тогаш кога ние би ста-
нале 52 држава од престижните во светот. Ако среќата 
ги следи храбрите, тогаш не е доцна да ап лицираме за 
да станеме дел од најмоќната држава! 

B
n the time of the common euphoria 
about our membership in the European 
Union, while the attempts for the mem-
bership are developing into games 
without border, why can’t we turn to-
ward the country that has shown its 
love by recognition of our country by its 
constitutional name? Why the Republic 
of Macedonia cannot apply for en-

trance in USA as 52-member state?  Right now, in real 
time, the United States of America have shown and 
proved how much they respect us and how much 
they believe in us, but why can’t we do the same? In-
stead of membership in EU, great diffi  culty in answer-
ing the Questionnaire, carrying out reforms that EU is 
prescribing, we should rush to apply for membership 
in the most powerful state in the world USA, which in 
the same time is big friend of Macedonia?! My lobbies 
USA to accept us by our constitutional name are al-
ready realized, so why our application for 52- member 
states of USA cannot succeed? Until now, the Republic 
of Macedonia has not big success in the ambitions to 
become part of the European family, and about that 
how unhappy we are as people are showing the re-
searches. Macedonian people, its own happiness has 
estimated 4,9 from scale from 1 to 10. These data are 
from the research of the world base of data that were 
made by the Holland University Erasmus from Rotter-
dam, which already 20 years in 90 countries are con-
ducting these researches. The results of this research 
are on the web side of this University. According to 
these results made by the Holland University, Mace-
donian people are the unhappiest between people in 
the Balkan. With their life, American people are happy 
and satisfi ed with 7,4 from the scale. On the bottom of 
scale are Armenia, Moldavia and Zimbabwe. Last one 
is Tanzania that has estimated its happiness with 3,2, 
from the scale from 1 to 10. Litany and Latonia have 
estimated their happiness same as the Macedonians 
with 4,9, but Romanians and Bulgarians are unhappier 
than us. Exactly these researches should show to us 
where we should look for our happiness. Ones more I 
will say that the Republic of Macedonia has one big 
and true friend in the face of the United States of 
America. Can we forget that USA, only few hours after 
the reappointment of George Bush for President of 
USA, offi  cially has decided to accept us as the Repub-
lic of Macedonia, which was fi rst decision of the offi  -
cial Washington from the second mandate of Bush in 
the White House?  The real happiness will come when 
we will be 52- state from the prestiges in the world. If 
happiness follow the braves, than it’s not too late for 
us to apply and to become part of the most powerful 
state!           
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