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МАКЕДОНСКАТА

Од основачот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски   

С А Г А

о една прилика Anatol Frans рекол: "Срамот е голем лицемер: најтешко го из го-
вара она на што најмногу мисли".  

Поранешниот специјален претставник на генералниот секретар на ОН во Ма-
кедонија, Хенрик Сокалски неодамна изјави дека "Меѓународната заедница тре-
ба јавно да й се извини на Македонија за тоа што беше примена во ОН под рам-
ковно име, кое нејзините граѓани не го сакаат".

Сокалски јавно призна дека организацијата прв пат направила преседан и 
примила една нова членка под привременото, а не уставното име.

Но, чуму ни е извинувањето кога грешката веќе е сторена, а нашите јужни соседи тоа си го 
искористија и еве ден денес сме заложници на некакви си преговори, договори околу нешто 
за што не би требало да се зборува, оти ние си имаме име - МАКЕДОНИЈА, нешто што постои 
со векови. Но, на Грците малку им е "непризнавањето", туку уште ни предвидуваат мрачни 
сценарија во стилот "нека му умре козата на комшијата". Имено, грчкиот весник "То Вима" во 
улога на баба Ванѓа предвидува дека "постои опасност Косово многу тешко да опстане како 
независна држава и порано или подоцна ќе дојде до обединување на голем дел од областа 
кон Албанија, кон кој евентуално ќе посака да се присоедини и тетовскиот регион, главно, 
населен со Албанци". Но, ова не е сè, грчкиот медиум продолжува во стилот дека "според тоа 
кошмарно сценарио, Македонија конечно ќе се распадне како независна држава и постои 
веројатност да се отвори апетитот и на Софија за остварување на желбите за Голема Бугарија. 
При ваква ситуација прво треба да се гарантира стабилноста на регионот и да не се дозволи 
тој да се врати во крвавото минато. Тоа може да се постигне единствено ако се почитува прин-
ципот за ненарушување на границите, поддржан од Атина, која во моментов може да има ли-
дерска улога поради учеството во Советот за безбедност на ОН и предводењето на ме ѓу бал-
канската соработка", децидни ни се соседите. Значи, ништо без Грција, која медиумски уште 
еднаш нè потсетува дека треба да се реши спорот со името. 

Нејсе, до кога ќе ни попуваат дека до крајот на годинава ќе биде "жешко" на Балканот околу 
косовското прашање?! До кога со црните предвидувања за остар развој на настаните, кон-
центриран околу преговорите за идниот статус на Косово?! До кога ќе бидеме поврзани со 
некој икс фактор во регионот, и зошто нечија судбина би можела нас да нè тангира, па дури и 
бараме јавни ветувања дека Косоварите нема да имаат големи аспирации и апетити кои би нè 
загрозиле?!  

Знае ли некој нешто позитивно да предвиди, барем сега во време кога на светот му се за-
канува пандемија од птичји грип, а ние сè уште не сме подготвени за нешто на што другите 
држави навреме реагираа и презедоа заштитни, превентивни мерки! Повторно ни се случи да 
спиеме на тоа "уво", па дури да ни се случи кокошката од Могила да заглави при транспортот 
до лондонската лабораторија! Уште птичји грип ни недостасуваше, ако се има предвид дека 
половина граѓани во Македонија живеат во сиромаштија, што е последица на големата не-
вработеност, една од највисоките стапки во Европа. Ако во 1998 година сиромаштијата беше 
карактеристика само за 19 отсто од населението, денес во тековнава 2005 година имаме 30 
отсто сиромашни луѓе. Иронично е тоа дека според анкетата на Заводот за статистика за 
користење на времето, Македонците минуваат три пати повеќе време во спиење, отколку во 
работа, односно околу осум ипол часа тие се одмораат, во изобилство имаат и слободно 
време, околу пет часа, а исто толку време имаат и за домашни активности. Но, ова е раз бир-
ливо со оглед на фактот дека повеќето Македонци се невработени и оттаму и имаат вишок 
време. 

Во меѓувреме, на 27 октомври во САД се одржа централна бизнис средба и презентација 
насловена како "Macedonian Business Networking", односно "Investing in Macedonia" на која 
беа презентирани потенцијалите за инвестирање во четири клучни области: електро-енер-
гетиката, екологијата, телекомуникациите и инфраструктурата. Остануваат резултатите, од-
нос   но практично да се видат директните странски инвестиции во Македонија што, пак, би го 
решило и проблемот со сиромаштијата, невработеноста...   


