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МАКЕДОНСКАТА

Од основачот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски   

С А Г А

Д енес е голем, одлучувачки ден кога многу работи ќе се придвижат, а сè уште е рано да 
се каже дали нагоре или надолу! Не се знае? Денес се гласа новата Влада, која во 
наредните денови, месеци, години добива неповторлива можност да ја освои до-
вербата на граѓаните, и на оние кои гласале и на оние кои не го дале својот глас за 
ваквата парламентарна поставеност. Ова е ден кога новите министри и премиерот ќе 
седнат во, овој пат и тоа како жешките, фотелји и веднаш ќе се фатат за работа, осо-
бено кога станува збор за оние клучните, најделикатните реформски проблеми.

Почетокот не изгледа лошо. Млада Влада која многу ветува, проевропска, совре-
мена, без "дамки", и барем според програмата и досегашните изјави, решена да ре-

формира и да се бори против корупцијата. Можеби сега, на почетокот, кога се чувствува голем 
елан за работа, и кога сè уште сè не е трн во окото на опозицијата, кај која зашеметеноста од 
поразот уште трае, и кога граѓаните се во исчекување на големата промена, најбезболно ќе 
може да ги надмине горливите проблеми, кои постојано ги притискаат плеќите на обичниот 
граѓанин. Но, рака на срце, задачата која й претстои не е баш лесна. Познато е дека политиката 
е голема игра во која сè е можно, а сега настапува периодот кога ќе се види дали во новата 
Влада влегуваат вистинските играчи во вистинско време, при што сите ќе слават победа и 
сите ќе се задоволни!!! Тоа е едната страна на медалјата...

... Но, што станува со умот на обичниот граѓанин. Тој е толку обременет и преокупиран од 
конституирањето на Владата и од политичките реорганизирања, што се чини дека најавите за 
поскапувањето на цената на електричната енергија, како и скокот на цената на нафтените 
деривати, за него станаа банални во однос на тоа кој и каде ќе биде министер. Дали ова значи 
дека и натаму граѓаните ќе можат да уживаат во заблудата која властите на оваа држава се 
обидуваат да им ја продадат цели петнаесет години? Да уживаат во надежта дека струјата кај 
нас е социјална категорија и дека нема да се дозволат енормни поскапувања? Каде е тука 
гласот на народот? Како да се изгуби некаде... 

Од друга страна, пак, по "новата" одлука на Регулаторната комисија, повторно се јавија 
речиси сите политички гарнитури натпреварувајќи се кој повеќе направил или ќе направи за 
домашната економија. Тие очигледно сметаат дека "гласови" и натаму ќе се купуваат преку 
"грижа" за социјалната состојба, заборавајќи дека на народот му е совршено јасно зошто сега 
ќе плати 10 отсто повеќе за потрошената струја. Па, повеќе од очигледно е и се знае дека кај 
нас политичарите се тие кои се грижат сиромавиот "да го јаде стапот"! Е, тука е неизбежно да 
се спомне името на мандатарот Груевски, затоа што доаѓаат неговите пет минути да се докаже 
пред народот. Навистина, во предизборната кампања тој се фати на вистинската карта за да ги 
придобие гласачите, ветувајќи економска благосостојба. Ама, по објавувањето на веста дека 
струјата ќе поскапи, тој веднаш се огради од ова со обвинување упатено до претходната Влада 
која е виновна за ваквите последици поради продажбата на ЕСМ. За ова целосно е во право. 
Тој не е виновен. Но, што понатаму? Сега како да се чини дека полесно му е да реши некој 
политички проблем, бидејќи ќе седне со одреденото лице-политичар, ќе падне договор и 
никој ништо не губи. Но, целта да ја оттргне земјата од немаштија некако личи на утопија!

Голем проблем ли нè чека на домашен терен?
А што е со трасирањето на патот за влез во ЕУ? Секако дека неодложна задача на новата 

Влада ќе биде во европските заклучоци во декември да се избори за какво такво ветување 
дека до крајот на 2007 година ќе можеме да преговараме за членство. Овој пат ниту испол-
нувањето на Рамковниот договор, иако многу значаен, нема да биде доволен аргумент, ниту 
ветувањата дека ќе спроведеме економски и судски реформи и дека ќе се бориме против 
корупцијата. Нема да бидат доволни ниту постојаните политички изјави дека сакаме во ЕУ. Ќе 
бидат потребни докази и дела кои ќе сведочат дека тоа навистина го сакаме и го правиме.

Но, како што се вели "за тоа, потоа". Сега ништо друго не ни останува освен на новата Влада 
да й посакаме успешна работа!!! 


