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     КРОСАМ
Господинот Благоја Самакоски е успешен бизнисмен во 

областа која само навидум е несвојствена за Македонија, 
во време кога сме безмалку сите дезориентирани и 
удавени во немоќ, безизлез и општа сиромаштија. 

Од родниот Прилеп, Самакоски ќе замине во 
Белград за да стекне знаење од областа на машинското 
инженерство. На овој елитен и светски референтен 
Факултет каков што беше Машинскиот од Белград ќе 
дипломира во 1972 година, а подоцна ќе магистрира и 
ќе докторира на теми важни, тешки и комплицирани. 
Самаковски е врвен стручњак за композитни материјали 
кои биле, се и особено во иднина ќе бидат материјали 
без чија примена не би можел да се замисли каков било 
развој на технологијата во светот.

Професионално и со ентузијазам ќе почне да чекори: 
најпрво во "ЗИК" - Прилеп, ќе продолжи во "Енергоинвест 
- 11 октомври", па во "Еуроинвест", сè до 90-тите години 
кога правењето приватна компанија, за повеќето беше 
чист авантуризам. Следејќи го својот сон, вооружен 
со верба, знаење и искуство ја повика на помош 
инспирацијата, додавајќи ја на својата имагинација и ја 
создаде фирмата Микросам, позната и призната ширум 
светот. 

Веќе никој во светот за него и за високософистицира-
ни  те машини и роботи на "Микросам" од Прилеп не 
прашува: Зарем е можно? Од каде? Од Македонија. 
Благоја Самаковски и неговата фирма "Микросам" беа 
и ќе бидат најголемите амбасадори и промотори на 
Република Македонија во светот.

ЕДНА МРАЧНА ГРУПА СЕ ТРУДИ ДА УНИ     ШТИ   ШТИ 
СÈ ШТО Е ЗДРАВО ВО МАКЕДОНИЈА

Разговорот го водеше:
Рената МАТЕСКА

Господине Самакоски, фирмата Микросам - При леп 
е една од првите приватни фирми во Ма кедонија. 
Постои повеќе од 12 години. За свои те резултати, во 
технолошките и стопанските дос тигнувања, фирмата 
е носител на сите највисоки домашни награди, а 
наградувана е и во странство. На што се должи 
ваквиот успех?

САМАКОСКИ: Поточно фирмата е стара 14 години. Фирмата не 
постигнувала секогаш успех. Патот бил макотрпен. Сме пробале повеќе 
алтернативи за нашиот развој. Но, конечно се решивме пред 6 години 
да се посветиме на она што најдобро го знаеме: опрема за композитни 
материјали. За таа цел требаше да совладаме уште една многу важна 
технологија: контрола на движењето. Тоа беше ново за сите нас и 
претставуваше голем предизвик. Се собравме неколку постари колеги, 
повикавме неколку особено талентирани научници од универзитетите 
од Македонија и примивме на работа неколку млади и талентирани 
инженери кои си ја сакаат својата струка. Со напорна истражувачка 
работа на целиот тим успеавме. Истовремено видовме дека во светот 
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даде еден службеник на Стејт Департментот: Да се затворат точките 
на висока технологија во неразвиените земји. Тие криминогени 
структури се кријат во ДБК, во Царинската управа и слично, но се 
доволно моќни да пласираат лаги и интриги. Од друга страна, мое 
лично мислење е дека во основа работат против интересите на САД. 
Но, за тоа друг пат. Еве Микросам со својата светска афирмација на 
сите им дава одговор: Македонија е расадник на вредни луѓе кои се 
способни да дојдат дури и до меѓународно признати патенти.

Скоро сето свое производство го пласирате на странските 
пазари. Вие сте единствено препознатливо име од 
Македонија, во глобални рамки и во секторот каде работите. 
Кој е рецептот да се биде препознатлив во светски рамки?

САМАКОСКИ: Јас уште пред неколку години тврдев дека успехот 
на светскиот пазар се постигнува со знаење и труд и дека намерата 
на странците не може да биде да нè "развијат", туку да нè претворат 
во потрошувачи на нивните производи. Ова не е никаква фобија од 
доаѓање на странски капитал. Тоа историјата во економскиот развој го 
докажала. И  тоа е сосема нормално. Затоа Вие треба да спротивставите 
модели кои ќе Ви обезбедат развој. Ако Вие сами се грижите за Вашиот 
развој, го одберете правиот модел за развој кој одговара на карактерот 
на македонската стварност и мотивите на младите кадри, успехот е 
сигурен. Се разбира дека тоа не е толку едноставно. За да се направи 
соодветен модел неопходно е обемно истражување на светскиот пазар 
и релациите во него. Стратешкиот избор на производи со кои ќе 
конкурирате е особено тешко и бара многу знаење. Потоа неопходно 
е знаење во најмала рака рамно на оние со кои сте решиле да се 
натпреварувате. И на крајот, мора на потрошувачот да му понудите 
нешто различно во однос на она што го нуди Вашата конкуренција. 
Купувачот мора да има причини зошто би купил од некој кој е нов 
на пазарот. Основната причина е дека ќе добие повеќе за иста цена. 
Се разбира дека овој процес е комплексен и неверојатно ризичен. Но, 

се прави фама, се продава магла - како што вели кај нас народот - 
од многу технички работи и една добра инженерска екипа може да 
биде успешна и со успех да се носи со светската конкуренција. И во 
маркетингот се однесувавме без никакви комплекси дека доаѓаме од 
мала и неразвиена земја со политички проблеми. Дури мислам дека 
ова особено ги изненади сите. Ние сме стабилни во својата работа и 
покрај нестабилноста на државните институции. За својата работа ги 
добивме сите технички награди во Македонија, вклучувајќи ја тука 
и најголема државна награда - "11 Октомври". За една мала и млада 
фирма како Микросам тоа е голем успех. И надвор добивме вредни 
награди: од саемот Еурека во Брисел се вративме со повеќе врвни 
награди. Пред некој ден нè известија и дека добивме меѓународно 
признати патенти. Добивањето меѓународно признат патент е особено 
макотрпно. Но, Македонија има фирма која извонредно си ја знае 
својата работа во полето на индустриската сопственост. Тоа е фирмата 
"Берин" од Скопје и со нивна помош и соработка успеавме и ние. 
Сега треба да платиме за одржување на правото на патенти. Бидејќи 
господата од Царинската управа,  Ветеровски и Михајловски, имаат 
намера да ја уништат фирмата, не знаеме дали ќе имаме средства за 
одржување на тие патенти. Ако Микросам не може да извезува како и 
сите негови конкуренти во светот, тогаш нормално е дека ќе пропадне. 
Македонија нема пазар за производите на Микросам да се купуваат 
во доволен број. Ние сакаме да извезуваме како што извезуваат 
сите наши конкуренти. Дури некои и во Македонија се присутни. И 
нивните царини не им прават проблеми. За разлика од Михајловски и 
Ветеровски. Така, на крајот, Македонија ќе го изгуби правото и на тие 
неколку меѓународно признати патенти.
Би сакал да додадам дека една мрачна група произлезена од 

безбедносните структури во Македонија, потпомогната со деловно 
пропаднати мешетари, која се труди да уништи сè што е здраво во 
Македонија, шири лаги и невистини. Никој од нив не излегува јавно, 
пред македонската јавност, да покаже што е тоа што Микросам го 
грешел или го греши. Упорно се инсистира на она што како изјава 
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ако во деловните активности не е вклучен ризикот, тогаш секој ќе биде 
бизнисмен. За да влезете во ризик потребна е храброст и голем фонд на 
знаење кој го намалува степенот на ризичност. Затоа некои се повеќе, 
а некои помалку успешни. Во сè што кажав претходно клучен фактор 
е човекот. Ако Вие одберете профили на луѓе кои се подготвени да се 
борат со субјектите на глобалната конкуренција, убеден сум дека ќе 
успеете. Можеби токму тоа некому во Македонија му пречи. Некој 
упорно сака да покаже дека Македонија е збир на невредни луѓе кои ги 
интересира само шверцот. Ние се надевавме дека нешто ќе се промени 
во рамките на државните институции. Очекувавме дека, во најмала 
рака, нашата држава ќе ги штити и негува своите граѓани и правни 
субјекти. И што добивме: луѓе кои се подготвени да извршуваат туѓи 
сценарија против своите граѓани само да ја зачуваат својата позиција 
од која шверцуваат нафта, дрога и оружје.  

Во досегашното Ваше работење фирмата не е вклучена во ниту 
една незаконска активност. Не постојат какви било пријави 
за кривични или прекршочни дела, било од подрачјето на 
надворешното трговско работење или од подрачјето на 
економско финансиското работење. Сепак, се најдовте на 
таканаречената "црна листа" на САД. За што станува збор?

САМАКОСКИ: Морам искрено да ви кажам, под полна материјална, 
морална и кривична одговорност дека и ние не знаеме. Нема званичен 
акт, па дури и незваничен, со кој некој мене и на Микросам ни укажува 
каде сме згрешиле. Бидејќи високо ги цениме постигнувањата на 
САД во светската историја и сметаме дека развојот на светот е 
нераскинливо врзан со развојот на економијата и демократијата на 
САД, внимателно го проучувавме актот со кој нашата фирма се става 
на листа на ограничувања. Сретнавме еден став кој укажува дека сме 
прекршиле некој закон на САД. Микросам е дел од македонскиот 
правен систем и не може да одговара за законите на САД. Можно е тие 
до нашите органи да имаат упатено некои барања кои понатаму не се 

пренесени, со цел да се наштети на фирма од Македонија. 
Но, тоа се нагаѓања. Вистинската причина ниту од нашите 
органи, кои според Уставот се должни да нè штитат, сè уште 
не ни е соопштена. Имаше разговори во Амбасадата на САД 
каде од мене се бараше да давам податоци за работењето на 
фирмата. Јас тоа го одбив. Бидејќи давање на податоци на 
странска амбасада е издавање на државните интереси. Јас ги упатив 
дека со нашите органи ќе соработуваме. Но, со нашите органи, а не со 
органи на странска држава. Потоа почна невиден притисок врз мене 
и фирмата како од страна на домашните "патриоти" така и од лицата 
на Амбасадата и нивните "гавази" низ Македонија. Од мене се бараше 
извинување и соработка со цел да се зачувале интересите на странска 
држава. Ние го прифативме и тоа, ако е во интерес на Македонија. 
Но, изгледа дека беше интерес на поединци, а не на државата. Ние 
не гледавме ништо страшно на "загрижените патриоти" од ДБК да 
им дадеме податоци за нашето работење. Впрочем, ние никогаш не 
сме работеле надвор од легалниот систем на Македонија. На пример: 
по барање на Верушевски, поради интерес на амбасада на странска 
држава, ние укинавме договори во вредност повеќе од еден милион 
евра за кои имавме направено трошкови. Исто така, изгубивме 
потенцијални договори за Пакистан за повеќе милиони евра. Но, ниту 
една од тие машини не е на списокот за двојна употреба. Сепак, во 
интерес на државата, како што велеше Верушевски, ние се откажавме. 
И што добивме за тоа? Уште поголема казна. Сега сфаќаме дека 
анационалните структури во нашата држава, распоредени на низа 
места низ државата (царинска управа, ДБК итн.) имаат само една цел: 
да уништат сè што е вредно во Македонија. Со оглед на криминалната 
генетска структура на повеќето од "патриотите", ќе бидеме робови.
Се обидовме со амбасадорот Батлер да прашаме каде се нашите 

грешки и зарем не е грешка да се уништува фирма со толку добра 
перспектива. Нас особено нè изненадува негативниот однос на овој 
амбасадор. Не знаеме што се крие зад тоа. Очигледно некој згрешил 
во комуникацијата со нас и сега се обидува пред својата бирократија 
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да укаже дека само ние сме виновни. Наместо некој да 
се слика во ловечки алишта и да оди на параглајдирање, 
подобро ќе беше да си ја одработи платата и да ни укаже 
што е тоа што не би требало да го работиме. Но, внимавајте, 
тука не станува збор за прекршување на закон или слично, 
или некој да укажал, а ние за инает сме рекле НЕ. Никој не 

укажал, а ние сега не знаеме што сме згрешиле. А што ако утре пак 
ненамерно направиме грешка, според ставот на Владата на САД?! 
Зарем не е задача на амбасадорот да го спречи тоа?

Освен тоа, во последно време од страна на Царинската 
управа на Македонија се прави сè што е во нивни раце да 
се спречи понатамошното производство и извоз на машини 
на Микросам. Тоа беше изведувано на најгруб можен начин. 
Коментар?

САМАКОСКИ: Уште во летото ни беше најавено дека за една 
од машините кои ги произведуваме ќе треба да бараме дозвола за 
извоз. Комунициравме со Ветеровски и го прашавме дали тоа значи 
за сите машини или само за индустриските роботи. Укажавме дека 
имаме многу различни модели кои немаат врска со роботи и кои 
никаде во светот, внимавајте, никаде во светот не се на какви било 
ограничувања во прометот. Ветеровски ни соопшти дека сè друго, 
освен индустриските роботи, е слободно за извоз. Ние мислевме дека 
разговараме со сериозен државен службеник според чии книги се 
врши тарифирање на производите и затоа од него побаравме мислење. 
И што се случи: службеникот на државата кој треба да ве штити, ви 
прави стапици за да ве уништи. Навистина многу чудно. Уредно бевме 
пријавени за саем на машини за мермер во Верона и пријавивме една 

машина како саемски експонат. За тоа досега никогаш немало проблем. 
Таа машина веќе четири пати беше привремено извезувана на разни 
саеми и ни служи на нашите купувачи да им покажеме како владееме 
со технологијата. Машината дури не е за продажба. Кога се обидовме 
да ја извеземе, привремено, во Прилеп дојдоа посебно пратени луѓе 
од Ветеровски и Михајловски, кои преку незабележан притисок, 
како за време на Информбирото, го спречија извозот на таа машина. 
Се обидовме да стапиме во контакт со Ветеровски кој само пред 
неколку дена тврдеше сосема друго, и со Михајловски. Но, за нас беа 
недостапни. Најверојатно, како што изјави Михајловски потоа, имаат 
работа со 3.500 извозници па еден мал извозник како Микросам не е 
ни важен. Ако навистина имаат 3.500 извозници, Македонија нема да 
има трговски дефицит од милијарда долари. Господинот Михајловски 
лаже, правата причина лежи во анационалниот карактер.

Кое беше образложението за спречување на извозот? 

САМАКОСКИ: Тука се гледа сиот криминал во Царинската 
управа. Според Ветеровски, пријавената машина за надгробни 
споменици е робот. Тука се крие и стапицата за уништување на 
Микросам. Ветеровски вели: барајте извозна дозвола. Неговиот 
шеф Михајловски изигрува Понтие Пилат, си ги пере рацете, и вели: 
Што е тешко да се извади дозвола? И тука се наоѓа сиот криминал и 
корупција на "нашата" Царинска управа. Ако производот, кој е точно 
опишан во царинскиот тарифник (го пишувал Ветеровски), и кој ние 
го тарифираме според тоа што го напишал Ветеровски во таа книга, 
и ние го преквалификуваме како што сака службеникот на странска 
држава (читај Ветеровски), тогаш правиме можност за нов прогон на 
нашите службеници. Некој пак може да каже: "А па тоа не е робот". 

MMAKEDONSKO SONCE
меа инервју
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Значи, стапицата на Кафка е тука. Од друга страна, за да добиеме 
дозвола за извоз на машина за преработка на надгробни споменици, 
како што бара Ветеровски, нашиот купувач треба од својата држава 
да бара документ со кој таа гарантира дека освен за надгробни 
споменици нема да ја користи машината за воено производство. 
Имам тука неколку прашања до господинот Ветеровски, бидејќи 
очигледно со својата струка, не е техничка, знае повеќе од сите 
инженери во светот:
Како е можно, да ни покаже, таа машина да се користи за воено 

производство? Можеби во камено време можело на таа машина да се 
прават добри камења со кои ќе се фрла по непријателот. Но, денес, тоа 
е оружје само кога децата се тепаат со убаво формирани камења.
Кажете ми еден купувач во странство кој ќе бара дозвола од својата 

држава да купи машина за надгробни споменици. И тука Ветеровски 
и Михајловски, изигрувајќи наивни луѓе (знаете дека Царинската 
управа е едно од невралгичните точки на Македонија во борбата 
против корупцијата) ја покажуваат сета длабочина на пропаѓањето 
на моралот на државните службеници. Купувачот на нашите машини 
наместо да размислува која е таа држава Македонија што бара од него 
сертификат за цивилна употреба, ќе појде кај нашата конкуренција и 
ќе ја купи машината веднаш без какви било дозволи. Дозволи за извоз 

од нашите конкуренти во светот не се бараат. Ние ги повикавме и 
Михајловски и Ветеровски да покажат со документ каде во светот се 
постапува како што тие постапуваат кон нас. Нека покажат и докажат 
со документ. Свесни се за она што го прават. Според член 282 од 
Кривичниот закон, тоа е кривично дело. Од тука се гледа сета подлост 
и криминал на врвните луѓе во Царинската управа.
Ние, од друга страна, им нудиме да консултираат стручњаци од 

факултетите во Македонија и стручно да разговараме. Ние, исто така, 
им понудивме да ги повикаат "своите газди" кои ги учат за машини 
со двојна употреба, да дојдат во Прилеп и на лице место, стручно, 
да покажат каде грешиме и сè да се реши заеднички. Секое решение 
кое е идентично со правата на нашата конкуренција во светот 
ние го прифаќаме. Нас рамноправноста во рамките на глобалната 
конкуренција може да ни ја ограничат само меѓународни институции. 
Тоа досега го немаме. Од друга страна, оние за кои плаќаме данок, нè 
уништуваат. Ветеровски и Михајловски одбиваат секакви дискусии 
по овие прашања. Можеби поинтересен е бизнисот со дрога, цигари 
и нафта. Тука признавам дека згрешивме и не се определивме за тоа, 
туку за нормален развој на технички и технолошки врвни производи.

Како се справувате со неоснованите инсинуации дека 
Микросам е производител на воена опрема?

САМАКОСКИ: Воена опрема Микросам никогаш не произведувал. 
Ги повикуваме оние кои знаат дека произведуваме воена опрема да 
кажат што е тоа. Јавно. Со документ. Не да се кријат со своите функции 
од позиција на неприкосновена моќ. Една од повеќето машини кои ги 
произведуваме и со која спаѓаме меѓу првите три фирми во светот 
има можност за двојно користење. Двојно користење значи дека може 
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БЛАГОЈА САМАКОСКИ

и ќе имаат потреба од машина, прво ќе се обратат до нас. Тоа е голема 
реклама за Македонија. Нека покаже друга фирма во Македонија каде 
нивниот производ се наоѓа на насловна страница на универзитетски 
учебник. Со ова сакам да кажам колку е значаен опстанокот на 
Микросам. Или новата машина за обработка на мермер и стакло. 
Според своите можности сигурно е една од најдобрите во својата 
класа. Во светот. Но, не и во Македонија. И таа машина не можеме да 
ја извеземе, според Ветеровски. Па, знаете како се квалификува тоа 
дело? Предавство.

Микросам има склучени договори со земји од Европската 
заедница за кои Ви е речено дека нема да добиете дозвола 
за извоз. Како ќе се справите со овој проблем?

САМАКОСКИ: Тоа навистина не знам. Во разговор со еден 
службеник во Амбасадата на САД , кога го потпишувавме 
договорот за извоз, прашавме: "Дали има ограничувања за 
Европската заедница?". Тие ни рекоа - нема. Прашавме и во 
Европската заедница. И во Европската заедница ни рекоа нема 
ограничувања. Кога прашавме зошто не ни се дава дозвола за 
извоз, во Амбасадата на САД ни рекоа дека е тоа работа на 
Царинската управа. Значи, пак Михајловски и Ветеровски. 
Проблемот станува сè посложен. На пример, во март месец доаѓа 
една од најголемите светски фирми за производство на опрема за 
печатење. Имаат технолошки проблем кој сакаат да го решат за да 
останат најдобри. Се обратија до нас. Ние проектиравме една нова 
линија за нив. Во таа линија има една машина со двојна употреба. 
Италија според сите норми во светот нема никакви ограничувања 
за таа машина. Не знаеме и тоа дали ќе го дозволат. Или случајот 
од пред неколку дена. Друга делегација чека во Брисел визи за да 
нè посети и да почнат преговори за извоз на десетина машини 
за обработка на мермер. И ако успееме да потпишеме договор 
тоа се нови вработувања од 50 и повеќе луѓе, но Михајловски и 
Ветеровски сигурно и тоа ќе го спречат.

Сепак, последиците од ваквото однесување на Царинската 
управа на Македонија веќе се чувствуваат со несогледливи 
последици по Вашата фирма. Микросам ќе биде принудена 
да ги отпушти сите свои вработени, меѓу кои 25 врвни 
инженери од Македонија. Дали ќе барате одговорност на 
виновникот за ваквите проблеми и неправди кои Ви се 
случуваат?

САМАКОСКИ: Секако дека фирмата наскоро ќе биде затворена ако 
продолжи одземањето на правото на работа. Сега нам ни го одземаат 
правото на работа и егзистенција. Со тоа Михајловски и Ветеровски ќе 
ги задоволат интересите на странска држава. Тие дела не застаруваат. 
Се надеваме дека ќе дојде време кога ќе ги оствариме своите права. 

да се искористи таа машина и за наменско производство. Но, тоа не е 
воена опрема. Во интерес на јавноста да кажеме дека такви машини 
се произведени околу 3.000 во светот. Ние имаме произведено само 
десетина од тие машини затоа што на пазарот се појавивме пред 
4 години. Нашите конкуренти постојат повеќе од 50 години и нив 
ги формираа соодветните држави. Околу 95 отсто од тие машини 
се користат во цивилно производство: нафтената, хемиската, авто 
и други индустрии. Тука има правило, во меѓународниот промет 
- ако купувачот на таа машина ви достави сертификат за цивилно 
користење на машината, можете да му продадете машина. Ние ги 
почитуваме правилата за таа машина. Без да добиеме сертификат од 
крајниот купувач за цивилна машина ние не испорачуваме машина. 
Тоа е идентично со нашата конкуренција во светот. Впрочем, секогаш 
кога сме продавале машина тоа било во конкуренција со американска, 
германска или француска фирма. Микросам е најголемиот амбасадор 
на Република Македонија во светот. Рамноправно учествува на 
технички врвни саеми од Калифорнија до Пекинг. Македонија во 
наредните десет години, најмалку, нема да има производ за таков вид 
саеми. Тој треба да биде гордост на Македонија. На пример: Пред 
некој ден добивме потврда за неколку меѓународно признати патенти. 
Едни од ретките од Македонија со меѓународно право на патенти. Тоа 
се обидуваат Михајловски и Ветеровски: да згасне сè што е здраво 
во оваа држава. По нашата конференција за печат веднаш се јавија 
во Царината во Прилеп и дадоа налог ништо да не се царини од 
Микросам без нивно знаење или преглед со комисија од Скопје. 
Многу смешно и трагично во исто време. Ако тие се толку сигурни 
во тоа дека се во право, нека дадат писмени образложенија, правно 
поткрепени, за својата одлука. Нека излезат пред македонската 
јавност. Повеќе пати од вашите колеги ми беше нудено да даваме 
изјави посебно, Михајловски и Ветеровски и јас. Тоа го одбивам, 
бидејќи пак ќе глумат Понтие Пилат. Ги повикувам на јавен дуел, 
пред македонската јавност, на кој било медиум, на кој македонските 
граѓани ќе можат да поставуваат прашања за целиов случај. Зошто 
бегаат? Затоа што се во право? Сигурно не.

Фирми како Микросам има 10 - 12 во светот. Се вели 
дека Микросам е меѓу првите три. Стоите ли зад ваквата 
констатација?

САМАКОСКИ: Апсолутно. Тоа и го докажавме. Минатата година 
еден професор од Англија, гледајќи ја нашата универзитетска 
машина изјави: Со оваа машина вие ја направивте конкуренцијата 
да биде смешна. На конференцијата за печат покажавме нешто што 
е единствен случај за фирми од Македонија. Книга, универзитетски 
учебник во Кина, каде на насловна страница како референца за 
машина се наоѓа една од машините на Микросам. Од таа книга ќе 
учат илјадници студенти во Кина. Првата слика што ќе ја видат ќе 
биде: Микросам, Македонија. Кога подоцна тие студенти ќе работат 
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Сега, под ваков притисок врз правниот систем, судиите се далеку од 
објективни решенија. Фирмата ќе биде затворена, младите инженери 
на улица. Дали Ветеровски и Михајловски можат да спијат мирно со 
такви валканици, не знам. Но, правдата ќе дојде.

Веќе извесно време барате одговор на прашањето "Зошто 
некои субјекти се обидуваат да го уништат Микросам?". Го 
најдовте ли одговорот?

САМАКОСКИ: Не. Никој не сака јавно да каже. Само велат дека 
зад тоа стојат луѓе од американската Амбасада. Јас не верувам 
во тоа. Можно е одредени барања од Амбасадата на САД преку 
интриги и лаги да се користат за пресметка со сè во Македонија. 
За заплашување на секаков обид за коректна и вредна работа. Како 
луѓето од Амбасадата да се некои џелати, па треба да се плашиме од 
нив! Јас не мислам така. Америка е голема земја, значајна за сите во 
светот. Но, секаде може да има пропусти или ненамерни грешки. Тие 
грешки можно е да се поттикнати од домашните мрачни структури 
во ДБК кои подолго време генерираат афери низ државава, а не си ја 
бркаат својата работа. Но, овде мислам дека неоправдано сè се фрла 
врз САД. Нашите луѓе не седнуваат да ги образложат македонските 
интереси, да се погледне каде се греши и се најде решение во интерес 
на сите. Домашните мрачни сили го користат интересот на САД за 
контрола на висока технологија со пресметка со сè што е вредно 
во оваа држава. Господинот Ветеровски уште пролетоска на една 
конференција почна со лаги и интриги. Затоа нема храброст да излезе 
јавно и да каже каде ние сме згрешиле.

Микросам продолжува понатаму со успешна работа за 
што говори и неодамнешната презентација на најновата 
машина. За каква машина станува збор и што е зацртано во 
Вашите идни планови?

САМАКОСКИ: Ние претставивме три машини. Две завршени, а 
една во последна фаза на развој. Едната машина беше, веројатно, 
најдобра што досега сме ја направиле и служи за најкомпликувани 
обработки на мермер и стакло. Другата е за индустријата на мебел 
за мали дрводелски работилници, а третата е првиот зглобен робот 
во Македонија. За вакво нешто на други фирми во светот им требаат 
години. Микросам тоа го направи, под силен притисок на поединци од 
државава кои сакаат да го затворат, за само 5 месеци. Јас сум горд на 
постигнувањата на инженерите и научните работници од Микросам. 
Сите три нови производи претставуваат одговор на лагите и интригите 
кои ги плетат поединци околу нас. Тоа истовремено укажува колку е 
голем потенцијалот на младите инженери во Микросам.
Еден мој колега, професор, пред извесно време со жалење 

констатира дека ако сега, овие мрачни сили, го затворат Микросам, 
тогаш техничкиот развој во Македонија ќе претрпи несогледливи 

последици. Тоа нè гордее кога ќе го слушнеме од еден меѓународно 
афирмиран професор.

Има ли Микросам идеи и планови како "робовска" Ма-
кедонија да ја претвори во роботска земја? Толку ли е тешко 
да заживеат развојните технолошки инкубатори?

САМАКОСКИ: Микросам на својот модел покажа што значи умот 
за Македонија. Во четири години да се наредите во редот на признати 
фирми во светот, покрај фирми кои постојат повеќе од 50 години, 
не е мала работа. Веќе неколку години се обидуваме да и укажеме 
на нашата Влада за тој модел. Нашиот предлог не е прифатен, но е 
прифатен предлогот за развој на производи од кои никој не станал 
богат. Она што мене ми пречи е дволичноста на одделни "професори" 
од светот кои се носат овде како врвни стручњаци. На едно место, тие 
стручњаци пишуваат едни работи, а во Македонија кажуваат нешто 
спротивно. Тоа е потценувачки за нашиот образовен систем. Нас нè 
сметаат за депонија на нивните дефектни кадри и мислат дека нема 
да видиме колку е ниско нивото на стручната помош која и се дава 
на Македонија. Професорскиот кадар, барем од техничка струка, во 
Македонија е со меѓународно реноме. Ако некој мене во Македонија 
ми дојде и ми продава ум кој никој не сака да го купи во светот, тоа 
е потценување на интелектуалниот капацитет на државата. Има луѓе 
кои молчат за ова. Јас немам намера да молчам. За мене не постојат 
авторитети кои својата кариера ја градат со тоа што зад нив стои 
голема држава. Тоа не е доказ за нивната вредност. Само делата се 
доказ за вредноста. Пред десетина години разговарав со едно лице од 
САД околу перспективите на квалитетните кадри и изборот на кадрите 
во САД. Неговиот став е дека сè она што нема да успее да се пласира 
во стопанството на САД е со крајно сомнителна вредност и затоа бара 
ангажирање по разни "меѓународни институции". А стопанството на 
САД е репер за квалитет во светот. Толку околу стручната помош кон 
Македонија. Па Македонија има доволно стручни луѓе кои можат да 
видат кога некој грубо лаже.

Ќе продолжите ли да се борите за реализација на Вашите 
идни планови и проекти кои всушност треба да бидат и 
македонски?

САМАКОСКИ: Ние сме познати по нашата борбеност. Затоа 
успеавме во светот. Но, што се добива со тоа? Да докажеме дека 
Михајловски и Ветеровски им служат на странски држави, а при тоа 
да уништиме една фирма која е гордост на Македонија. Изгледа дека 
сепак така ќе биде. За голема жал на младите инженери кои утре треба 
да работат во Микросам. Се надевам дека Михајловски и Ветеровски 
ќе ја добијат заслужената казна од својата држава. Историјата не се 
мери со две - три години недемократско практицирање на власта. Тоа 
е премалку за да се скријат трагите на криминалот. 
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