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МАКЕДОНСКАТА

Од основачот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски   

С А Г А

еодамна беше македонскиот празник Прочка, кога според обичајот едни на други си 
ги простуваме грешките. Очигледно, имајќи предвид дека во државава имаме многу 
'грешки', малку сме барале прошка и сме простувале. Оти, не знам дали во некоја друга 
држава вака како во нашава сите политички партии се прогласуваат за победници и 
сите се експерти за 'перење мозок' за време на предизборните кампањи, кога можат и 
знаат и дупка на некоја улица да подзакрпат. Но, нејсе, Македонија оди натаму, а со неа 

сите проблеми и дилеми и неизбежната корупција, која дејствува во сите пори на општеството. 
Всушност, одамна изумивме што значеше зборот чесност!

На чесното однесување му е дојден крајот: обврските не се признаваат; ретко се случува 
ме   ѓусебно фалење за своето грижливо однесување, па дури и најдобрата услуга најмалку се 
наг радува. Денес тоа е обичај во цел свет, а можеби најевидентен е тука кај нас, во нашава Ма-
кедонија. Постојат и цели народи наклонети кон лошотилакот. Секогаш, од едни треба да се пла-
шиме од предавство, од други од непостојаност, а од трети од измама. Но, лошото однесување 
на другите за нас нека не биде пример на кој ќе се угледуваме, туку пример кон кој ќе бидеме 
внимателни. Притоа, постои опасност при гледањето на таквото неубаво однесување да се раз-
ниша чесноста и на чесниот човек!

Грција ја предупредила македонската Влада дека ако не ја промени настојчивата позиција за 
спорот со името, на државата ќе й бидат отежнати европските перспективи, како и евроатлантската 
интеграција. Ова беше најновата од серијалот заканувачки ноти од нашиот јужен сосед. 

Овој пат предупредувањето било искажано од грчкиот заменик-министер за надворешни ра-
боти Јанис Валинакис, кој беше во посета на САД. 

Имено, Валинакис ја повторил позицијата за спроведување "реален, а не неформален дијалог" 
за изнаоѓање решение за грчко-македонскиот спор. 

А, во меѓувреме САД ја објавија црната листа на судии кои милувале да си ги чуваат "предметите" 
во своите фиоки толку долго што тие фаќале и пајажина. Откако ги објавија непопуларните листи, 
судиите нека се подзамислат. Но, нашето судство би требало од корен да се размрда, а што е со 
реформите? А, што беше тоа чесност, правда, правдина, правичност?

Ерхард Бусек, претседател на Пактот за стабилност, на неодамнешниот Самит во Скопје, освен 
невработеноста, како главен проблем во Македонија го смета немањето странски инвестиции. И 
овде порака - тие не доаѓаат на купче, за нив мора да има натпревар.

"Не е само судскиот систем, туку и поради администрацијата и транспарентноста на про це-
дурите и натпреварот за инвестициите. Странските инвестиции не доаѓаат на купче. Треба да се 
натпреварувате", вели Бусек. 

Како лош пример Бусек го наведува банкарството, во коешто за разлика од другите земји во 
регионот, во Македонија нема странски банки што, пак, според него, е предуслов за привлекување 
и други инвестиции.

Почитуваниот господин Бусек како да подзаборави и на болеста која од ден на ден сè повеќе 
се шири во државава. Некои ја нарекуваат сиромаштија, некои беда, а некои мизерија. Како и да 
е, потрошувачката кошничка сè повеќе и повеќе тежи на празниот џеб.

Вредноста на потрошувачката кошница за исхрана и пијалаци на четиричлено семејство 
пресметана врз основа на цените на мало, минатиот месец изнесуваше 9.971 денар, а во однос 
на јануари годинава е повисока за 1,4 проценти, според неодамна објавениот извештај на Др-
жавниот завод за статистика. 

Но, мудрите велат дека човекот ништо не го понижува повеќе отколку кога ќе дозволи да видат 
дека е само човек!


