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Разговорот го водеше:  
Елизабета АНДОНОВСКА

Господине Атанасоски, годинаш на-
ва прослава на Илинденското востание 
не е јубилејна, но сепак по многу нешта 
таа може да нè поучи - како се сака сво-
јот народ, својата нација или уште по-
веќе како се стекнува политичка и на-
ционална слобода. Дали овој ген на ма-
кедонскиот народ можете да го пре-
познаете кај сегашните македонски по-
литичари?

АТАНАСОСКИ: Следејќи ја сегаш-
ната политичка констелација на одно-
сите меѓу партиите, особено на маке-
дон  ски те, можам да констатирам дека 
не ус пеав да препознаам некој лидер, 
кој ќе се издвои од Македонците, и кој 
барем приближно ќе ги има човечките 
и ре во луционерните карактеристики 
на илин денските борци Гоце Делчев 
или Јане Сандански.

Имено, за разлика од денешните ма-
кедонски политичари, тие знаеле за 
што се борат и кого го претставуваат. 
Нивната визија била преточена во ре-
алноста така што Манифестот на Кру-
шевската република бил сигурен одраз 
на развиеното чувство за национална 
свест и за негување на демократските 
односи меѓу Османлиите и Маке дон-

ците. За жал, таквата синтагма или ако 
сакате "парола" не можам да ја про нај-
дам кај денешните македонски поли-
тичари. Ако повторно се вратам на го-
ренаведениот пример, Манифестот на 
крушевските револуционери, тој може 
да се оцени како современ предвесник 
на Уставот на Република Македонија, или 
неговата преамбула, кој ги оцртувал 
вис тинските национални интереси на 
ма кедонскиот народ, но и на другите 
гра ѓани кои Македонија ја чувствувале 
за своја земја и неа й биле лојални гра ѓа-
ни. Тоа значи дека ако се сака со срце, 
со душа, со изградена национална св ест, 
тогаш можат да се направат големи ра-
боти, дури и да се премостат поли тич-
ките разлики, кои денешните маке дон-
ски партии ги претвориле во апарат за 
лично богатење.

ВЕРУВАМ ВО СВОЈАТА ПОЛ    ИТИЧКА ЗРЕЛОСТ, ВЕРУВАМ ВО СВОЈАТА ПОЛ  
БИДЕЈЌИ НИКОГАШ НЕ СУ    М ОТСТАПИЛ ОДБИДЕЈЌИ НИКОГАШ НЕ СУ   
ОСНОВНАТА ЦЕЛ  ДА РАБО    ТАМ ЗА ДОБРОТООСНОВНАТА ЦЕЛ  ДА РАБО   
НА МАКЕДОНИЈА И МАКЕД    ОНСКИОТ НАРОДНА МАКЕДОНИЈА И МАКЕД   

ЃО Р Ѓ И Ј А    Џ О Р Џ  АТА Н А С О С К ИЃО Р Ѓ И Ј А    Џ О Р Џ  АТА Н А С О С К И
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Последниве неколку месеци во ма-
кедонската надворешна политика мо-
жеше да се забележи голем интензитет 
на кодошење. Што мислите за овој на-
ционален дебакл?

АТАНАСОСКИ: Кодошењето е тра-
ди ционална духовна храна за одрод ни-
ците и за предавниците на маке дон-
скиот народ. За тоа постојат повеќе при-
мери во историјата. Најголем пример 
за тоа е укинувањето на Охридската ар-
хи епископија во 1767 година. Кој ја 
предал? Предавници, кои всушност и 
не се Македонци, туку национални од-
родници, кои за грст пари ја продале 
својата мајчина душа. Меѓутоа, таквиот 
нивен став им се вратил како бумеранг. 

Нивното родно семе исчезнало. Дали 
денес може да се слушне дека постои 
некој нивен потомок, на Стамче-беј, или 
на семејството Лигдо итн. Мислам дека 
и сега на таков начин се однесуваат не-
колку македонски политичари, кои ко-
дошат де во Брисел, де во Њујорк, де во 
некој друг светски центар, несфаќајќи 
дека со тоа й прават голема штета на на-
цијата, на македонскиот народ и на др-
жавата. Наместо да ја градат Македонија 
и да ја претставуваат во успешна при-
казна за просперитетна и демократска 
држава, овие поединци настојуваат да 
ја прикажат земјата во лошо светло - де-
мек таа не е способна да опстане итн.

Дали постои заговор против маке-
донскиот народ?

АТАНАСОСКИ: Ако се суди според 
сегашните состојби во Македонија и 
околу неа, ваквата слика ги навестува 
таквите настани. Меѓутоа, тоа е лажна 
слика, тоа е фатаморгана, која намерно 
ја создаваат одделни домашни поли ти-
чари, кои имаат свои мецени во со сед-
ството и пошироко. Но, верувам дека 
Македонија ќе пронајде сили да ги ис-
турка овие душегрижници, кои посто-
јано ги креваат на негативно ниво ме-
ѓунационалните односи во земјава. Ма-
кедонија ќе биде успешна, проспе ри-
тетна и, пред сè, респектибилна држава. 
Чувствувам духовно задоволство кое 
постојано ми вели и ме потсетува дека 
ние, Македонците, сме паметни луѓе и 
дека сме нација која има најстари ко-
рени во Европа и во светот.

Што треба прво да се направи за да 
можеме поспокојно да размислуваме 
за судбината на македонскиот народ и 
на државата Македонија?

АТАНАСОСКИ: Разликата меѓу ме-
не и останатите лидери, кои во из ми-
нативе шеснаесет години се мајтапеа со 
наро дот, со нацијата и со државата, е во 
тоа што мојата политичка и економска 
ка риера ја градев врз основа на прин-
ципи на чесност, трудољубивост и со 
многу лични и семејни откажувања. Мо-
јот пример не е осамен, бидејќи во зем-
јава и во странство има многу паметни, 
работливи и чесни бизнисмени и ин-
телектуалци, кои ако ја добијат вис тин-
ската шанса, тогаш круцијалниот ефект 
- економскиот развој на Република Ма-
кедонија, нови вработувања, нови кул-
турни и меѓународни достигнувања, 
може да се оствари.

Според овие ставови може да се 
констатира Вашата намера за повторно  
кандидирање за претседател на Ре пуб-
лика Македонија...

АТАНАСОСКИ: Да, точно е. Меѓутоа, 
морам да повторам, Македонија ќе мо-
ра да изнајде и внатрешни сопствени 
сили, кои ќе ги истуркаат досегашните 
истрошени политичари, при што ис то-
времено и ќе им суди за економскиот, 
за политичкиот, за општествениот и за 
националниот пустош, кој го направија 
во овие шеснаесет изминати години. 
Националното богатство мора да се 
врати во земјава и да се реинвестира, 
бидејќи без нови инвестиции нема ма-
кедонски економски бум. Тоа значи де-
ка на Македонија й е потребна нова ви-
зија, луѓе кои умеат и знаат да ја из вле-
чат државава од оваа длабока криза. 
Само на овој начин ќе се запрат кри ми-
налот, тероризмот и ќе создадеме мир-
на држава. Нема да дозволам работ ни-
ците да бидат уличари, филхар монис-
тите питачи, а историчарите без рбет-
ници. Ќе работам на подобрување на 
демократскиот систем, каде што секој 

Познатиот македонски бизнисмен Ѓорѓија - Џорџ 
Атанасоски (1952), уште поголем хуманист, донатор и 
мецена на многу важни национални културни 
манифестации во Република Македонија и во 
прекуокеанските земји, каде живеат и работат 
многубројни Македонци, дава сеопфатна стручна 
економска и политичка анализа за состојбите во земјава и 
пошироко.

Тој долги години се занимава со изработка на 
софистицирани флексибилни метални производи 
наменети за авионската, за автомобилската, за 
машинската индустрија итн., при што е добитник на 
многубројни високи меѓународни награди за успешен 
бизнисмен. Дел од својот капитал инвестира во Прилеп и 
во Скопје, а успешно се занимава и со други 
професионални и стручни ангажмани.

Во последниве шеснаесет години активно се вклучува 
во македонската политичка сцена, а на меѓународен план 
е еден од најголемите борци за зачувување и негување на 
националните интереси на Македонците во земјава и во 
светот, при што особено внимание посветува на нивниот 
економски напредок. 

Господинот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски ја најави својата 
кандидатура на следните претседателски избори во 
Република Македонија.  

ВЕРУВАМ ВО СВОЈАТА ПОЛ    ИТИЧКА ЗРЕЛОСТ,  ИТИЧКА ЗРЕЛОСТ, 
БИДЕЈЌИ НИКОГАШ НЕ СУ    М ОТСТАПИЛ ОДМ ОТСТАПИЛ ОД  
ОСНОВНАТА ЦЕЛ  ДА РАБО    ТАМ ЗА ДОБРОТО ТАМ ЗА ДОБРОТО  
НА МАКЕДОНИЈА И МАКЕД    ОНСКИОТ НАРОД ОНСКИОТ НАРОД  

ЃО Р Ѓ И Ј А    Џ О Р Џ  АТА Н А С О С К И



10  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  683-685 / 3.8.2007

ќе биде почитуван и разбран. На Ма-
кедонија й е потребна нова светлина 
која навистина ќе овозможи маке дон-
скиот народ да си ја врати само до вер-
бата и надежта за живот. Притоа, од си-
те малцинства кои живеат во Република 
Македонија ќе барам да ја почитуваат 
државава и да бидат лојални граѓани, а 
за возврат да им се дадат сите права 
кои се пропишани со меѓународните за-
кони и конвенции. Но, за да се ос тварат 
овие цели потребно е прво да напра-
виме силна економска програма, која 
ќе биде поддржана со одредени пред-
услови. На Македонија и на по ши ро ки-
от регион неопходни им се ста билност 
и мир. Ќе се потрудам да на правам ста-
билна економска држава, која нешто ќе 
значи на овие простори и ќе биде урнек 
за другите земји на Бал канот. Маке до-
нија ќе ја градам врз при нципот на уни-
тарна, самостојна и не зависна држава. 
Во неа Македонците ќе треба сами да 
си ги изградат стра теш ките национални 
и државни интереси. Во оваа држава ќе 
мора да се донесат закони кои ќе бидат 
еднакви за сите граѓани на Република 
Македонија.

Со почитување на законите ќе мо-
жеме да изградиме правна и демо крат-
ска држава, која денес ја немаме по ра-
ди големиот криминал и корупција, што 
може да се  забележи како карак терис-
тика на државните институции и на вр-
вовите на политичките партии кои се 
во Македонија.

Господине Атанасоски, Вие отво ре-
но ги помагате Македонците во Алба-
нија, Македонците во Грција, Македон-
ците во Бугарија... На 20 јули бевте и во 
Ов чарани во Егејска Македонија каде 
при суствувавте на промоцијата на вто-
рото проширено издание на "Абе це-
дарот"...

АТАНАСОСКИ: Сакам да потен ци-
рам дека досега народот веруваше са-
мо во црното или само во белото. Но, 
по стои и црвеното, односно има и неш-
то трето. Многу пати сум донирал сред-
ства за културно зачувување на маке-
донскиот идентитет на Македонците во 
Албанија. Давав помош и за Маке дон-
ците во Егеј ска и во Пиринска Маке до-
нија, во Мала Преспа и за Македонците 
од цел свет, бидејќи само во нацио нал-
ното един ство, во македонската спло-
теност ја гледам иднината на Маке до-
нија и на нашиот народ. Мораме да ги 
иско рис тиме сите капацитети на Маке-
донците ако сакаме да ја изградиме 
нашава др жава како вистинска држава 
и ако са каме Македонија како таква да 
успее во светот. Ова мораше многу по-
рано да се направи, но што направија 
полити ча рите? Изминативе години "ро-
зата" го смени македонското нацио нал-
но зна ме, бесрамно преговараше за 
име то, а сè уште во ООН сме вери фи ку-
вани под референцата БЈРМ, иако прав-

дата и вистината се на наша страна. Тоа 
значи дека се направени катастрофални 
и ст ратешки грешки. Во меѓувреме, 
"лав чето" кое велеше дека многу на у-
чило од тие грешки, сепак одредени 
негови луѓе уште повеќе ја уништија 
државата, го продадоа македонскиот 
на род, кој како обезглавен почна да 
талка меѓу чеканот и наковалната. Тоа 
значи некои лидери од Македонија ра-
ботат под дик тат на мецените од сосед-
ството или по наредба на одредени 
центри на моќ. Таквиот начин на во де-
ње политика мора да се спречи.

Ми беше особена чест што при сус-
твував на промоцијата на "Абецедарот". 
Се видов со нашите таму и сметам дека 
тоа што се случуваше е уште еден чекор 
до вистината за Македонците и вис тин-
ската приказна за Македонија, со надеж 
дека тамошните Македонци ќе учат на 
свој мајчин јазик.

Како кандидат за претседател на Ре-
публика Македонија каде ќе се скон цен-
трирате за да се зачуваат македонските 
национални интереси?

АТАНАСОСКИ: Кога се разговара за 
македонските национални интереси не 
би требало да има разлики. Сите треба 
да седнеме и да разговараме за на цио-
налните интереси, а потоа и за еко но-
мијата. Јас прво би ги споил здравите, 
паметни и осведочени Македонци, не-
зависно од нивната етничка и верска 
припадност и сите заеднички да ги из-
градиме националната, етничката и мо-
ралната свест за унитарна држава, со 
без бедност и лојалност во која ќе има 
про сперитет за сите, штитејќи ги нацио-
налните, стратешките и политичките ин-
те реси на Македонија.

Што Ви претставува приоритет во 
националните интереси на маке дон ски-
от народ?

АТАНАСОСКИ: Влегувањето во НАТО, 
приближување до Европската уни ја. 
Меѓутоа, тоа не треба да оди на штета 
на македонската нација, која ду ри на-
прави и преголеми отстапки. Не може 
да се продаваат македонските на цио-
нални интереси за интересите на го-
лемите сили или политичките сојузи. 
Имено, мора да се пронајде одредена 
политичка средина, која ќе му одговара 
на македонскиот национален идентитет 
но, исто така, и на другите држави кои 
веќе живеат и работат според демо-
кратските правила на Европската унија. 
Само на тој начин ќе може да функ цио-
нира нашиот "брак" со западно европ-
ските држави, кои одамна имаат из гра-
дено свој демократски систем кој, за 
жал, мораме да признаеме дека не мо-
же во целост да се копира на овие ма-
кедонски услови.
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Како да ги решиме економските 
проблеми?

АТАНАСОСКИ: Духот на маке дон-
ски от народ како да е изгубен. Тој дух 
мо раме да го поткренеме и да одиме 
напред. Ние, Македонците, мора сами 
да се избориме за да направиме силна 
економија, која ќе им ја оставиме во 
наследство на идните поколенија. Тре-
ба да направиме држава со која ге не-
рациите навистина ќе се гордеат. Ме-
ѓутоа, за една држава да биде цврста 
таа мора сериозно да гради услови за 
развој на економијата. Како бизнисмен, 
и тоа интернационален, како Маке до-
нец со потекло од Прилеп, сум пре сто-
јувал во повеќе земји во светот. Со ра-
ботувам со најелитните светски ком па-
нии, така што во Македонија можам да 
ги доведам најголемите странски ин-
веститори. Но, пред сè, Македонија тре-
ба да зацрта закони кои ќе овоз мо жат 
поволни услови за странски ин вес ти-
ции. Убеден сум дека иднината на Ма-
кедонија е во рацете на маке дон ски от 
народ. Народот го има клучот. Ако на-
родот увиде дека досегашните лидери 
не направиле ништо за неговиот живот, 
за неговата држава, време е да избере 
нов лидер, кој ќе го води кон подобра 
иднина. Тие сами треба да го изберат, а 
тој подоцна ќе мора да се докажува. 
Претседателот треба да е способен да 
ја води Македонија.

Што мислите за правењето стра те-
гиски економски план?

АТАНАСОСКИ: Македонија може 
да се изгради на економски план. Има-
ме многу капацитети, дури 70 проценти 
од фабриките се затворени или не функ-
ционираат поради личните интереси 
на одделни политичари. Имено, на ли-
дерите повеќе им се битни сопствените 
отколку економските интереси, па за-
тоа и треба да се сменат. Како држава 
треба да се придржуваме до системите 
за глобална економија, стопанството 
треба да го најде своето место. Ние ќе 
понудиме поволни банкарски кредити, 
по примерот на САД, каде 70 отсто од 
капиталот се наоѓа во малите компании, 
кои се флексибилни и прилагодливи на 
економските турбуленции.

Ќе направиме промени во сто пан-
ството, во сточарството, во земјо дел-
ството, во индустријата итн. Тоа може 
да се постигне со еден солиден државен 
план. Потребен е банкарски систем за 
земање кредити. Со промена на бан кар-
скиот систем ќе се создадат услови за 
перспектива. Нам ни е неопходен план 
за тоа колку ни е потребно да про изве-
дуваме. Ако можеме сами да се пре-
храниме, не ни е потребен непланиран 
увоз. Досега македонското стопанство 
работеше без план. Мора да има ком-

бинирана политика за да успее еко но-
мијата. 

Како лидер на Македонска алијан-
са, како партијата гледа на круцијалните 
политички, економски и национални 
проблеми?

АТАНАСОСКИ: Во преден план е оп-
стојувањето на македонскиот народ и 
неговата иднина, односно безбедноста. 
Потоа, конечно да се создаде правна др-
жава, како што се, САД и другите за пад-
ноевропски земји. Ако сакаме да ус пе-
еме во светот мораме да изградиме де-
мократски институции, односно флек-
сибилен систем кој ќе нуди правилни 
решенија за решавање на социјалната 
беда, за незавидната положба на пен-
зионерите, за здравственото осигу ру-
вање, за образованието итн.

дини се градеше "Берлински ѕид во 
Македонија", кој ја зацементира на деж-
та кај Македонците. Но, таа мора да се 
врати. Македонскиот народ мора да го 
пронајде патот за свој национален про-
грес, кој води преку елиминирање на 
теснопартиските и личните интереси. 
Затоа мораме да изградиме цврстина 
во душата на Македонија и на народот. 
Тоа е вистинскиот чекор за развој на 
нашава држава. Со ваков пристап ќе ус-
пееме да го запреме процесот на кон-
стантно осиромашување, процесот на 
одлевање на интелектуалниот ум...

Образованието сè повеќе пропаѓа, 
а децата ни се школуваат во стран ство...

АТАНАСОСКИ: Веќе подолго време 
зборувам и истакнувам дека не смееме 
да дозволиме други држави да ги гра-

Со македонскиот народ, со гра ѓани-
те, со Република Македонија, не може 
повеќе да се игра политички рулет. Ако 
партиите кои беа или сè уште се на 
власт ги згазија своите основни поли-
тички принципи, треба да се знае дека 
јас и мојата партија ниту сме го сториле 
ниту, пак, некогаш може да се случи 
такво нешто. Верувам во својата по ли-
тичка зрелост, бидејќи никогаш не сум 
отстапил од основната цел - да работам 
за доброто на Македонија и на ма ке-
донскиот народ. Ќе понудам сериозен, 
структурален економски пакет-мерки 
за решавање на проблемите во Ре пуб-
лика Македонија. Сметам дека со него 
ќе го урнеме ѕидот на недовербата кој 
владее кај македонскиот народ, кај ил-
јадници стечајци, пензионери, невра-
ботени итн. Последниве шеснаесет го-

баат македонските деца, а притоа се ко-
ја држава  врши свое влијание врз нив-
ната национална свест, при што се соз-
дава терен за национално обезли чува-
ње на младите генерации, кои треба да 
претставуваат темел за негување на ма-
кедонскиот јазик, култура и држава. Но, 
што се случуваше во меѓувреме? Ги ис-
пративме нашите деца во Бугарија или 
во светот за да се образуваат и да се 
здобиваат со туѓи идеи. Тие треба да ос-
танат во нашава држава Македонија, во 
која мора да се создадат соодветни ус-
лови за образование.

За таа цел македонското обра зо-
вание треба да го водат чесни и умни 
луѓе, кои истовремено ќе можат да ја 
водат и државата. Ние сме свесни дека 
без добро организирана државна ст рук-
тура нема просперитет.


