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МАКЕДОНСКАТА

Од основачот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски   

С А Г А

стакнатиот голем ум, Алберт Ајнштајн во една прилика рекол: "Светот кој е создаван 
досега има проблеми кои не можат да се решат ако се размислува на начин на кој е 
мислено кога е создаван".

Кога се создаваше и се градеше македонската државност, дали се мислеше дека ќе 
имаме вакви проблеми какви што си имаме? Дека ќе имаме армија невработени, 
економија која е како вејка на ветрот, правен систем во костец со митото и корупцијата, 
национални стра тегии за ова и за она, кои единствено постојат само на хартија и никаде 

повеќе, институции во кои граѓаните гледаат повеќе со сомневање отколку со доверба...
Во најновиот извештај на Обединетите нации за навремено предупредување за проблемите во 

Македонија се посочува дека дури 80 проценти од граѓаните немаат доверба во македонските 
институции и во нивниот капацитет да ги решат проблемите. 

Авторите, четворица домашни експерти, велат дека кај народот се забележувале мали знаци на 
надеж, нијанси од "светли точки", но проблемите остануваат исти, со тоа што сега корупцијата избива 
на второ место, како најголем проблем во земјава, веднаш зад невработеноста. Знаејќи го тоа й се 
препорачува на Владата да ја искористи оваа состојба и навистина да стори нешто за подобрување на 
економијата, демократијата и особено на социјалните услови за живот. Но, ова не е прв пат конс-
татирано и не еднаш повратно сме слушнале гламурозни најави од власта дека сега конечно ќе ни 
тргне на подобро. Дека од странски директни инвестиции глава нема да кренеме и дека како игла во 
сноп сено ќе можат да се најдат оние што се невработени... Но, сè тоа беа само празни зборови, само 
ветувања, ништо конкретно и конструктивно! 

Овој извештај на ОН, кој обично се толкува како порака од меѓународната заедница до власта, вели 
дека не можат да се очекуваат реформи во Македонија без одговор од власта и создавање функ цио-
нален тим за реформи. 

Од власта се бара поголема транспарентност при продажбата на ЕСМ и се предупредува дека 
цената на електричната енергија допрва ќе се зголемува, со што ќе се удри и врз животниот стандард 
на граѓаните, но и на македонските фирми кои се ниско конкурентни. Па, имало ли бетер од ова де-
нешново животарење и скапотија?! Всушност, граѓаните заслужуваат да бидат информирани за сè што 
нив ги засега, особено кога тоа се однесува на нивниот џеб, а власта е должна секогаш да покаже тран-
спарентност за сите свои активности!   

Од власта се бара и намалување на даноците, за фирмите да можат да имаат повеќе пари за ин-
вестиции. 

Овој извештај, пред сè, е наменет за навреме да ги предупреди "надлежните" на некои можни 
ризици во општеството. Но, колку власта ќе "стресе коски" од ваквите извештаи, имајќи предвид дека 
долго време не слушнала ништо добро од вакви и слични извештаи!

А, кога сме кај проблемите, пред некој ден претседателот на државата, Бранко Црвенковски, јасно и 
гласно кажа: "Ние веќе си немаме проблем со името, има проблем Грција - името нема да го менуваме, 
светот нè призна", при што срамежливо додаде: "Но, можни се дестабилизации со Косово", односно тој 
потврди дека ние не можеме без проблеми. 

"Никогаш како сега Македонија немала толку добри односи со соседите во сите сфери", рече прет-
седателот. 

Блазеси ни!!
Според Црвенковски, две клучни прашања се важни за државава - разликите со Грција во однос на 

името и финалниот статус на Косово.
"За Белград и за Приштина финалниот статус на Косово е приоритет број еден, а за Македонија е 

поважно дали ќе биде организирана територија со правен поредок каде што ќе владее законот, 
отколку како ќе биде формулиран финалниот статус на Косово", рече претседателот Црвенковски. 

Шефот на државата нагласи дека Македонија останува на позицијата дека нема да го менува своето 
уставно име, нешто што веќе го знаат и врапчињата. На домашен план, како приоритети во 2005 
година, претседателот ги посочи спроведувањето на Рамковниот договор и интеграцијата во ЕУ и во 
НАТО. За во иднина, односно за наредната година кога ќе се одржи Самитот на НАТО, Црвенковски 
очекува дека Македонија ќе добие покана за влез во Алијансата. 

Би завршил со мислата на Ерик Хофер:
"...Иднината им припаѓа на оние кои во време на големи промени се подготвени да учат, а оние кои 

мислат дека немаат што повеќе да учат, ќе останат затечени во свет кој повеќе не постои...".


