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МАКЕДОНСКАТА

Од основачот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски   

С А Г А

D
еновиве Македонија личи на селски панаѓур, со сите материјали за кампањата за локалните избори, 
со спектакуларните ветувања, насмеаните лица и певливите песни! Но, наспроти фалбите од 
политичарите и критиките за ривалите, американскиот Стејт департмент во својот годишен из-
вештај за 2004 ни забележува на неефикасното судство и непримерното и непрофесионално од-
несување на некои судии, незавршени судски постапки, истраги и слично. Неефикасното судство и 
корупцијата сè повеќе метастазираат во македонското општество! Спомнуваат случаи на корупција 
во по лицијата, но и во судството, кое според оваа организација, е слабо и под политички притисок. 
Во врска со медиумите, тие велат дека сè уште не се целосно независни, Владата не стопанисува со 

медиумите, но врши притисок, особено во нивното економско работење и спроведува индиректна цензура. 
Во извештајот е спомната и судската постапка поведена против Љубе Бошкоски за случајот "Раштански лозја", 
но без поголем коментар. Ја спомнува и истрагата која ја врши Хашкиот трибунал за случаите од 2001 година 
и дека амне с тијата на припадниците на ОНА не важи за истрагите на Трибуналот. Департментот единствено 
ги фали ма кедонските власти за спроведување на обврските од Рамковниот договор и донесувањето на 
Законот за локална самоуправа.

Додека ги слушаме ваквите извештаи, Албанците во Република Македонија не мируваат со своите ме га-
ломански барања и преголеми претензии. Ниту помалку ниту повеќе - тие бараат да се сменат државните 
симболи, односно химната и знамето, за Албанците да ја чувствуваат Македонија како своја држава.

Претседателот на ДПА, Арбен Џафери, смета дека Македонија треба да усвои нова химна со хуманистичка 
порака и музика, како таа на Бетовен, Шопен или на Бах. Тој вели дека е нереално да се очекува Албанците да 
се идентификуваат со химна која ги слави Гоце Делчев или Питу Гули, иако тој ги почитува како историски 
личности, како што ниту Македонците би се идентификувале со химна во која би се пеело за Јумни Јонузи. За 
него било ризично Албанците сега да се интегрираат во Македонија без да добијат целосна рамноправност, 
бидејќи тоа би значело нивна асимилација. Тој предлага да се смени и државното знаме. Според Џафери, 
државното знаме треба да е прифатливо за сите граѓани за да може потоа и Македонците и Албанците и 
другите да имаат свои национални знамиња т.е. тој заборава каде живее и како се вика таа држава! А што 
потоа ќе бара Џафери кога евентуално би му се исполнила и неговата музичка желба?! Тој уште се заканува и 
најавува дека ако власта е глува за овие барања, можно е Албанците својот револт да го изразат преку 
протести и граѓанска непослушност. До кога ли ќе дозволуваме вака да ни се закануваат?!

А, наспроти ваквите "нескромни" барања нема да кажеме ништо ново ако спомнеме за катастрофална 
невработеност, необразовани луѓе, млади кои учат факултет, не само поради наобразбата, туку колку да не 
седат без работа по средното образование, иако и потоа не ги очекува работно место...

И токму со ваква слика Македонија ќе биде претставена пред Европската унија, преку првиот извештај за 
состојбата на пазарот на трудот изработен од Европската фондација. Оваа прва анализа, само во англиска 
верзија, врз основа на која Европа ќе дава пари за проекти во Македонија, не ја слушна ниту еден министер. 
Во анализата е наведено дека во Македонија невработеноста постојано се зголемува, а вработеноста се 
намалува. Само 38 проценти од работоспособните луѓе работат. Во Европската унија овој процент е речиси 
двојно повисок - близу 65 отсто. 

Истражувањата покажале дека македонското стопанство, особено во помалите градови, не бара обра-
зовани луѓе, туку занаетчии. И додека европските земји ќе бркаат нови, уште повисоки стандарди за вра-
ботување, на македонската Влада й се препорачува да преземе итни мерки за да ја ублажи катастрофалната 
ситуација на пазарот на трудот во земјата. Македонија, која беше наречена пробно зајаче од европскиот 
претставник, е прва земја од Западен Балкан во која се прават вакви анализи. А ние за да знаеме какви сме и 
со што се соочуваме постојано сме под анализи и истражувања. Приказна сама за себе!

Ако продолжат ваквите истражувања и анализи ретко ќе може да се најде некоја светла точка во нашата 
економија, но и во целата држава. 

Античкиот мислител и мудрец Тукидид запишал: "Силните го прават она што можат, а слабите она што 
мораат". Останува мошне нејасно до кога Македонците ќе го праваат она што мораат и кога веќе еднаш ќе се 
ориентираме кон она што можеме?!


