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МАКЕДОНСКАТА

Од основачот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски   

С А Г А

дна древна поговорка вели:
"Патот од илјада милји почнува само со еден чекор".
Но, обичниот смртник на крајот на својот животен пат најчесто вели:
"Ех, да живеев само малку поинаку... да направев вака или, пак, онака...".
Во тоа наше ех, многумина го гледаат другото лице на можноста, алтернативата, шансата 

која ни побегнала од раце. 
Од избори на избори, луѓето си се лажат самите себеси очекувајќи слатките зборови на нивните кан-

дидати (во случајов за градоначалници) да се преточат во стварност. Ех, кога сонот би ста нал јаве. А 
кога сонот не станува јаве, повторно тоа ех, да направев... поинаку!   

Македонија ги "преживеа", односно доживеа и овие локални избори, на кои сè уште не им се гледа 
целосниот крај.

 "Гласот на Америка" пишува дека изборниот процес бил проследен со серија извештаи за обиди за 
манипулација со гласачите и полнење на гласачките кутии на неколку избирачки места, како и со пот-
сетување за бојкотот на изборите од страна на најголемата партија на Албанците во земјава. 

Но, нејсе, кај може нешто кај нас да мине без проблеми. Па, уште кога ќе ни советуваат дека доколку 
не биде сè демократски... лошо ќе се одрази на нашите аспирации кон ... подобро утре.

За претседателот Бранко Црвенковски овие избори беа тест за демократијата и националната зре-
лост. 

Премиерот Владо Бучковски оцени дека во Република Македонија се одржале фер и демократски 
избори, иако, како што рече, имало некои изолирани неправилности.

"На 1 јули почнува сериозна реформа на политичкиот систем, при што соработката меѓу централната 
власт и локалната власт ќе биде главниот предуслов за остварување на предвидените цели", најави ма-
кедонскиот премиер. 

Додека ние се занимаваме со избори и политика, поранешниот министер за внатрешни работи на 
Република Македонија, Љубе Бошкоски, според најавите денеска ќе се појави пред Судскиот совет на 
Хашкиот трибунал за да се изјасни по обвиненијата за кршење на законите и обичаите на војување во 
врска со случајот "Љуботен". Ни џа, ни бу. Брат Љубе замина во Хаг, додека оние коишто беа виновни за 
дванаесетте киднапирани Македонци во воениот конфликт во 2001 година, оние коишто ги мал тре-
тираа градежните работници од "Маврово" итн... се светлосни години оддалечени од видокругот на 
Кар ла дел Понте. 

Политика и само политика, а кога ќе дојде време за економија?
На македонскиот пат од илјада милји пречките се како секојдневие. И сè уште не му се гледа крајот 

на спорот околу името со Грција, кој според многумина требаше одамна да биде минато. Но, Грците 
упорни не запираат, давејќи се во стерилноста на дипломатската тактика, дрско настојувајќи по пат на 
закана да дојдат до посакуваната цел да нè нарекуваат така како што сакаат. Но, малку им е тоа, туку тие 
би сакале нивното име за државава да биде прифатено од светот. Небаре ни се кумови. А и ние сме си 
виновни што понекогаш си го забораваме името, идентитетот и историјата! 

"Изнаоѓање заемно прифатливо решение меѓу Атина и Скопје за името на Македонија ќе ги олесни 
шансите на таа земја за евроатлантска интеграција", изјавил шефот на грчката дипломатија Петрос Мо-
ливијатис.

Оваа порака тој му ја пренел на специјалниот посредник на Обединетите нации за името, Метју 
Нимиц.

Шефот на грчката дипломатија изразил надеж дека македонската Влада ќе се угледа на Атина и ќе 
покаже "продуктивен и европски став", наместо, како досега, да остане заплеткана во својата "оп сед-
натост со непопустливост". Проструија и некои засега непотврдени шпекулации дека грчката Влада 
одлучила да ги замрзне билатералните односи со Македонија, но оти одлуката официјално не се соо пш-
тува во Атина. Според ваквите неофицијални информации, Грција на сите можни начини притиска за 
прифаќање на името "Нова Република Македонија Скопје", за што е во постојана дипломатска офанзива 
низ ЕУ и САД. Е, за ова малку морген!!!

Во морето политика ретко бран на економски збиднувања во државава. Како и да е, најавата за при-
ватизација на Електростопанство на Македонија сè уште ги вознемирува граѓаните. Останува и нејасна 
"Ајнштајновата формула" за пресметување на електричната енергија која ниту Никола Тесла не би мо-
жел да ја протолкува!


