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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

К О Ј  И М А  М О Р А Л Н О  И  Л Е Г А Л Н     О  П Р А В О  Д А  Ј А  В О Д И  Н А Ш А Т А  Д Р Ж А В АК О Ј  И М А  М О Р А Л Н О  И  Л Е Г А Л Н  

Под сахарските горештини во Ре-
публика Македонија мошне суп-
тилно се разгорува војната за ис-

фрлање на претседателски кандидати, 
кои во текот на 2009 година ќе се на де-
ваат на фотелјата на Водно.

Меѓутоа, аспирантите не знаат дека 
идната претседателска трка по многу 
што ќе биде специфична, а можеби и 
ризична, бидејќи таквите нешта се на-
вестуваат со прашањето за статусот на 
Ко сово. Истовремено, постојат низа 
рес пектибилни домашни и меѓу народ-
ни фактори, кои директно влијаат врз 
правењето кандидатска листа, која тур-
булентно ја отвори сегашниот претсе-
дател на РМ, Бранко Црвенковски, кој 
го наследи трагично загинатиот лидер 
Борис Трајковски. Тој сè уште својата 
кан дидатура официјално не ја најави, 
но бидејќи рејтингот опасно му паѓа, 
мангупски се дрзна да се појави во јав-
носта и да си ја испроба среќата. Имено, 
со караван на "Дијалози за Македонија" 
Црвенковски ја отвори ловната сезона 
на "муфлони", но заборави дека сегаш-
ната позиција нема намера да се за-
нимава со подигнувањето на неговиот 
рејтинг, а при тоа да користи пцости, 
лични навреди и инсинуации, што во 
моментов се т.н. "рекламни пропа ганд-
ни пораки". Всушност, во целата игра и 
позицијата го бара својот "тројански 
коњ за трчање". Како да се оцени про-
моцијата на Срѓан Керим за претседавач 

на Генералното собрание на ООН!? Тоа 
значи дека борбата за освојување на 
новата претседателска палата на Водно 
почна, иако народот не може многу да 
им верува на овие кандидати, како и на 
дузина други кои се големи виновници 
за тоа што "пуздер" е направено од др-
жавава.

Главното прашање е дали во каби-
нетот на Црвенковски владее паника, 
па затоа неговите чистачи на патот или 
изумители на стратегијата како, на при-
мер, Сашо Ордановски и неговата ком-
панија, која до вчера беше и сè уште е 
актуелна испостава на косовската шема 
на милионерот Ветон Сурои, може да 
му бидат силен адут за освојување на 
вкусовите на албанскиот електорат во 
земјава. Истовремено, заборавајќи де-
ка македонската политичка сцена не 
може да помине без гласовите на Маке-
донците. Во секој случај досегашната 
практика покажа дека ниту тие, а ниту 
Албанците не го избраа соодветниот 
претседател на државата. 

Од друга страна, пак, ниту Срѓан Ке-
рим не е од вчера, без разлика што де-
журниот пион "ексразузнавачот" Јанко 
Бачев, се обиде да ја фрли ракавицата и 
да ги замати внатрешните односи во 
Македонија.

Да не се залажуваме дека дипломатот 
Керим има беспрекорна кариера би-
дејќи во југословенската дипломатија 
кадрите се избираа од страна на КОС и 

на СДБ. Тоа значи дека во оваа дебела 
сенка можат да се најдат и други пре-
тенденти на македонската претсе да-
телска функција. Затоа сите овие актив-
ности мора да се стават во контекст на 
донесувањето на Законот за лустрација, 
кој се подготвува во собраниските ку-
лоари. Тогаш ниту Црвенковски, ниту 
Ке рим, а ниту Андов, кој одамна ја по-
сакува највисоката државна политичка 
функција, не би можеле себе си да се 
про најдат во претседателскиот бара бан. 

Поради ова, и двете најголеми ма-
кедонски партии мораат да размис лу-
ваат и за улогата на независните суб-
јекти, кои немаат проблем со својот на-
ционален и политички идентитет, така 
што ќе можат мирно да ги поддржат, 
бидејќи нивното кредо нема дамка. Во 
секој случај, две години пред одржу ва-
њето на идните претседателски избори, 
може да се констатира дека - Цицерон 
ја фрли коцката преку Вардар. Сè уште 
е рано да се откријат сите играчи кои ќе 
учествуваат во претседателската трка. 

НЕЗАВИСЕН СУБЈЕКТ
Македонската претседателска сцена 

ќе има повеќе претенденти, кои ќе се 
обидат да го добијат гласот на маке дон-
скиот народ. Во една ваква констелација 
на услови повторно ќе се кандидира и 
Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски, познат маке-

НАЈГОЛ    ЕМИОТ ПАТРИОТ ЃОРЃИЈА НАЈГОЛ  
- ЏОРЏ А    ТАНАСОСКИ Е НАЈДОБАР- ЏОРЏ А   
ИЗБОР ЗА      ИДНИНАТА НА МАКЕДОНИЈАИЗБОР ЗА  

Познатиот македонски 
бизнисмен и најголем борец за 
македонската кауза, 
господинот Ѓорѓија - Џорџ 
Атанасоски ќе се кандидира на 
претседателските избори во 
2009 година во Република 
Македонија. 

Доказ дека господинот 
Атанасоски ќе се покаже и ќе се 
докаже како најдобар избор за 
македонскиот народ, односно 
за граѓаните на нашава 
држава, за претседател на 
Република Македонија се 
неговите доблести -  
патриотизмот, хуманоста, 
упорноста, истрајноста, 
елоквентноста, 
принципиелноста, како и 
стручноста, кои секогаш 
придонесуваат да ги победи 
конкурентите во политиката, 
но и во градењето на бизнисот 
во САД и во светот.   
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донски бизнисмен, кој по Колумбо ус-
пеа да ги освои Соединетите Аме ри-
кански Држави, и високо да котира во 
американското општество, како на еко-
номски така и на политички план.

Големиот хуманист, пред сè, голем 
Ма кедонец, кој реинвестира дел од 
својот капитал во татковината, планира 
уште повеќе да се ангажира за иднината 
на  Македонија, бидејќи тој смета дека 
таа треба да има претседател, кој нема 
црно петно во кариерата, а ниту влакно 
на јазикот. Што всушност открива прет-
седателската трка? Таа може да биде 
остра и непринципиелна, зашто гос по-
динот Атанасоски ја искуси валканата 
игра уште во 1994 година. Кој е Ѓорѓија-
Џорџ Атанасоски?

Тој е роден 1952 година во с. Марул, 
Прилепско. Во 1970 година заминува за 
САД, во Њујорк. Својата професионална 
кариера ја почнува како инженер, 
работејќи во Њујорк универзитетот. По 
петгодишен престој во туѓина, заедно 
со брат му ја формира фирмата "Micro-
fl ex Inc". Компанијата е лоцирана во 
Ормонд Бич на Флорида, каде на 16.000 
метри квадратни, во комплетно авто ма-
тизирани погони произведува висо ко-
квалитетни флексибилни метални про-
изводи. 

Има ли поголема награда за прет-
седателската изборна трка во Маке-
донија од вербата која Атанасоски ја 
ужива кај своите долгогодишни де лов-
ни партнери, светски познатите ком па-
нии: "Форд", "Крајслер", "Џенерал Мо-
торс", "Џенерал Електрик", НАСА и мно гу 
други компании во светот!

Поголемиот дел од бизнисот на "Mi-
crofl ex" функционира интернационално, 
компанијата е вклучена во најраз но-
видни индустриски гранки, како петро-
хемиската, автомобилската, авионската 
индустрија, електричните централи, бро  -
доградителството итн.

ВИДНА УЛОГА
 
Во мај 1992 година тој своите инте-

реси ги фокусира и во Македонија. Во 
1994 година господинот Атанасоски се 
кандидира и за претседател на Ре пуб-
лика Македонија, но поради разни ин-
синуации намерно беше истиснат од 
вал каната непринципиелна изборна тр-
ка, за која подоцна се покажа дека би ла 
целосна фарса за да се избере, односно 
да се намести кандидатот на тогашната 
власт. Овие информации подоцна ги по-
тврдија меѓународните фактори, чии 
остри забелешки оставија длабока тра-
га во етаблирањето на Република Маке-
донија во Европската унија и во свет-
ската политика. 

Инаку, во професионалната кариера 
на господинот Атанасоски е запишано 
дека во периодот од 1974 до 1980 го ди-
на е член, а подоцна и секретар на една 
од најстарите македонски организации 
во Северна Америка, Македонската за-
едница во Њујорк, која ја промовира 
македонската нација, историја и кул ту-
ра. Спонзорирајќи повеќе социокул тур-
ни настани, тој успеа да ја обедини ма-
кедонската заедница, и активно да со-
работува и со американските власти за 
унапредување на правата на Маке дон-
ците во САД. Исто така, Атанасоски има 
видна улога и во организацијата за заш-
тита на македонското име, знаме, Устав, 
како и за признавање на Македонија ка-
ко суверена држава од страна на зем-
јите во светот.  

Често пати господинот Атанасоски 
се среќава со највисоки претставници 
на Белата куќа за да ја каже вистината 
за Македонија и за македонскиот на-
род. Неговата сестрана работа даде свој 
придонес во признавањето на устав но-
то име на Република Македонија од ст ра-
на на САД, затоа што во една високо-
развиена демократска земја не може а 
да не се слушне и да не се почитува 
гласот на човекот, кој сите свои сили ги 
насочи кон развојот на татковината. Тој 
на македонската, но и на светската јав-
ност й е познат како Македонец, кој ус-
пешно ги насочува своите активности 
во економијата, во политиката и во ин-
формирањето.

Имено, татковината секогаш оста ну-
ва татковина каде и да е, барем во слу-
чајот на Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски, таа е 

во срцето, за разлика од другите, кои од 
неа направија "параспур". 

За таа цел, во 1996 година господинот 
Атанасоски ја формира и стана прет-
седател на партијата Македонска али-
јанса. Според Статутот и Програмата на 
партијата, патриотските ставови на Ата-
насоски претставуваат синоним за бес-
прекорната национална борба на маке-
донскиот народ, но воедно и мајка во-
дилка во амбициозните планови за из-
лез од економската криза на државава, 
и нејзино востоличување на местото 
кое со векови во текот на историјата за-
служено й припаѓа. Доколку нашата ди-
ја спора го добие изборното право да 
гласа за свои кандидати, тогаш треба на 
политичките структури во Македонија 
да им биде јасно дека господинот Ата-
насоски ја има целосната поддршка на 
Македонците од земјава и од цел свет, 
за иден претседател на Република Ма-
кедонија. 

Всушност, доказ дека господинот 
Атанасоски ќе се покаже и ќе се докаже 
како најдобар избор за македонскиот 
народ, односно за граѓаните на нашава 
држава, за претседател на Република 
Ма кедонија се неговите доблести -  пат-
риотизмот, хуманоста, упорноста, ис-
трај носта, елоквентноста, принци пиел-
носта, како и стручноста, кои секогаш 
придонесуваат да ги победи конку рен-
тите во политиката, но и во градењето 
на бизнисот во САД и во светот. 

Има ли поголема награда за 
пр ет  седателската изборна трка 
во Македонија од вербата која 
Ата насоски ја ужива кај своите 
дол го годишни деловни партнери, 
свет ски познатите компании: 
"Форд", "Крајслер", "Џенерал Мо-
торс", "Џе нерал Електрик", НАСА 
и многу други компании во светот!

Престижното признание Елис 
ајленд, по ранг второ нај високо 
цивилно одликување во САД, во 
2005 година го до би и господинот 
Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски. Со 
овој почесен медал се закитиле 
поранеш ните американски прет-
се да тели Ричард Никсон, Џералд 
Форд, Џими Картер, Џорџ Буш, 
Бил Клинтон, поранешниот др-
жавен секретар Медлин Ол брајт, 
конгресмени, д-р Хенри Ки син-
џер, Хилари Клинтон, но бе ло ве-
цот Ели Вазал, ин дус тријалци, та-
лен тирани умет ници, како и Френк 
Синатра, Кирк Даглас, спор тисти 
итн.

НАЈГОЛ    ЕМИОТ ПАТРИОТ ЃОРЃИЈА ЕМИОТ ПАТРИОТ ЃОРЃИЈА 
- ЏОРЏ А    ТАНАСОСКИ Е НАЈДОБАР ТАНАСОСКИ Е НАЈДОБАР  
ИЗБОР ЗА      ИДНИНАТА НА МАКЕДОНИЈА  ИДНИНАТА НА МАКЕДОНИЈА


