
5  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 635 / 1.9.2006

МАКЕДОНСКАТА

Од основачот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски   

С А Г А

К онечно! По долги и мачни преговори меѓу коалиционите партнери, за тоа кој 
сè ќе седне во министерските столчиња, речиси во иста таква атмосфера, ви-
кендов се изгласа новата Влада на Република Македонија, предводена од сега 
веќе премиерот Никола Груевски. Атмосферата во која се носеше новиот 
владин тим, за новото владејачко мнозинство предводено од ВМРО-ДПМНЕ, 
беше еуфорична, за разлика од онаа која беше присутна кај новите опо зи-
ционери, кои сè уште не можеа да се навикнат на своите нови функции. 

Но, сè со време. Се разбира дека навиките тешко се менуваат, особено ако 
се владино-функционерски, но со текот на времето опозицијата ќе има мож-

ност да сфати дека повеќе не е власт. 
Но, што ќе треба да разберат нивните ривали, сега од позиција на власт? 
Прво нешто, иако се на власт, во ниеден момент да не заборават дека се избрани од гра-

ѓаните на Република Македонија. Токму со нивните гласови мандатарот Груевски ја доби 
можноста да ја предводи државата во наредните четири години, и да ја направи и да ја 
обликува така како што вети во својата изборна кампања, во којашто многу пати потенцира 
дека за него економијата е најважна. Исто како и за нас граѓаните. Всушност, тоа премиерот и 
го запиша во своето експозе, кое претставува рамка по која ќе се движи овој владин тим, во 
периодот кој претстои. Во него најголем приоритет й е даден на економијата, која треба да им 
обезбеди подобар стандард на граѓаните на Република Македонија кои, пак, изморени од 
долгото чекање во транзиционата чекалница, единствена светла точка видоа во реформата 
на економијата на државата. Тоа Груевски го вети во своите 100 чекори. Во визијата за пре-
родба на Македонија, од која треба да биде задоволен секој поединец во земјава. Токму затоа 
и доби доверба, а она што се очекува од него е да ја оправда таа доверба, односно да го ис-
полни она што го вети. Во спротивно ќе заврши на буништето на македонската политичка 
таканаречена елита, која многу пати досега го има поразено својот сопствен народ. Со лаги, 
кои на секои избори само ги менуваат бојата и логото. Тоа не смее да ни се случи и овој пат. Не 
смееме да дозволиме да нурнеме и под дното, на кое се наоѓаме веќе подолго време. Затоа ќе 
чекаме.  

Но, вреди барем на почеток да му веруваме или, пак, да му ја дадеме можноста во првите 
100 дена да покаже каде има намера да ја води нашата земја. Ќе судиме исклучително според 
делата, а не според зборовите. Досега слушнавме илјадници прекрасни говори и премиерски 
експозеа кои, за жал, не нè одведоа до саканата дестинација. Останува да видиме каде ќе нè 
одведе визијата на новиот премиер на Република Македонија, Никола Груевски.

Тој најавува преродба заедно со неколкумина Македонци, кои живеат и работат по светот, 
каде што го стекнале своето богато работно искуство, а кои на повик на Груевски одлучија да 
се вратат во својата земја и да й помогнат да излезе од ситуацијата во која се наоѓа. Примерите 
на двајцата Македонци, веќе докажани во светот, Ташковиќ и Самак, се дополнети и со името 
на Зоран Ставревски, кој ја напушти работата во Светска банка, и дојде да работи во Ма-
кедонија, за десет пати помала плата. Но, што се парите во споредба со желбата да й се по-
могне на својата држава?

Се надевам дека нивните примери ќе ги следат и многумина други Македонци во светот, 
чие искуство е особено значајно за нашата земја, но и нивното вложување овде во Македонија, 
каде што се нивните корени. 

Новиот состав на Владата на Република Македонија, и покрај атмосферата во која беше 
донесен, сепак е изгласан. Она што треба да го направи е веднаш да почне да работи, бидејќи 
нема време за губење. Но, и граѓаните немаат време за отстапување. Тие чекаат, ако не брзи и 
големи промени, тогаш сигурно подобро утре, кога слободно ќе можат да ги платат сметките, 
да имаат доволно средства за да го школуваат своето дете, но и да помислат на годишен 
одмор.

Зарем тоа е многу? 
Секако не! Но, сè зависи од исполнувањето на визијата на новиот премиер Никола 

Груевски. 


