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ЃО Р Ѓ И ЈА  -  Џ О Р Џ  АТА Н АСО С К И  З А       М А К Е Д О Н С КО - А В С Т РА Л И С КОТО  РА Д И О  " 3  Z Z Z "  ЃО Р Ѓ И ЈА  -  Џ О Р Џ  АТА Н АСО С К И  З А    

НИКОЈ НЕМА П  РАВО ДА РАЗГОВАРАНИКОЈ НЕМА П  
ЗА ИМЕТО МАК   ЕДОНИЈА, ЗАШТО СОЗА ИМЕТО МАК  
НЕГОВА ПРОМЕ   НА МАКЕДОНЦИТЕ ЌЕ НЕГОВА ПРОМЕ 
ИСЧЕЗНАТ ОД   ЗЕМЈИНАТА ТОПКАИСЧЕЗНАТ ОД  

"3 ZZZ": Господине Атанасоски, как-
во е Вашето мислење за ставот на ма-
кедонските политичари за името на 
државата Македонија и што во тој по-
глед презема партијата Македонска 
Али јанса, на чие чело сте Вие?  

АТАНАСОСКИ: На парламентарните 
избори македонскиот народ му ја даде 
својата поддршка на ВМРО-ДПМНЕ, со 
што коалицијата која ја предводи  оваа 
партија има мнозинство во Собранието. 
Сè уште не можам да зборувам за нив-
ниот став за името на државата, зашто 
едно е кога политичарите разговараат, 
а сосема друго е кога тие се договараат. 
Сметам дека по Самитот на НАТО во 
Букурешт, Македонија требаше да ги 
прекине преговорите со Грција, бидејќи 
таа ја прекрши Времената спогодба, 
која беше потпишана во ООН. Ов деш-
ните политичари никогаш не преземаат 
мерки какви што треба да се преземат и 
мислам дека ќе ги продолжат прего-
ворите. Што ќе се случи, иднината ќе по-
каже. Но, ние како Македонска Алијанса 
работиме на зачувување на уставното 
име и ќе вршиме притисок од сите ст-
рани тоа никогаш да не се промени, 
зашто тоа е наше вековно и библиско 
име. Никој нема право да го менува и за 
тоа да се договара.

"3 ZZZ": Политичкиот естаблишмент 
на Македонија веќе 17 години има 
недоличен став во однос на континуи-
тетот на македонската држава. Прет ста-
вувааат ли тие преседан во однос на 
другите претседатели во светот кога 
станува збор за нивната држава, народ, а 
нашиот шеф на државата изјавува дека 
треба да се направи компромис за име то 
Македонија?

АТАНАСОСКИ: Луѓето кои досега ја 
водеа Македонија, слободно можам да 
кажам уште од почетокот на нејзиното 
осамостојување, прво Киро Глигоров, а 

Пренесуваме дел од 
интервјуто кое со господинот 
Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски го 
водеше Ицо Најдовски од 
македонско-австралиското 
радио "3 ZZZ", а на теми 
поврзани со актуелното 
прашање за името на нашата 
држава Македонија, за 
неговото видување на 
состојбите во кои се наоѓа 
земјава, за претседателската 
кандидатура и за иднината на 
македонската држава и 
македонскиот народ.  

сега и актуелниот претседател Бранко 
Црвенковски, отсекогаш даваа сигнали 
дека се подготвени да направат ком-
промиси во поглед на името на ма ке-
донската држава. И денес може да се 
слушне како Црвенковски дава из ја ви 
кои не му доликуваат на еден прет се-
дател, кој е избран од народот да го бра-
ни Уставот. Напротив, тие работат про-
тив највисокиот законодавен акт - Ус-
тавот. Јас не сум сретнал ниту еден по-
литичар или претседател на било која 

држава на Земјината топка, кога ќе 
стане претседател да не ја брани својата 
земја, нејзиниот Устав и името на држа-
вата. Кај нас сите политичари кои се на 
врвот, на чело со претседателот Бранко  
Црвенковски, не постапуваат така како 
што треба, лидерот мора да ја брани 
својата држава, својата нација. 

"3 ZZZ": По престојот на премиерот 
Никола Груевски во Брисел, од таму 
пристигнуваат многу неповолни сигна-

НАЈДОВСКИ И АТАНАСОСКИ НАЈДОВСКИ И АТАНАСОСКИ 
РАЗГОВАРАА И ЗА МАКЕДОНЦИТЕ РАЗГОВАРАА И ЗА МАКЕДОНЦИТЕ 
ВО АВСТРАЛИЈА КОИ СЕ БОРАТ ЗА ВО АВСТРАЛИЈА КОИ СЕ БОРАТ ЗА 
СВОИТЕ ПРАВАСВОИТЕ ПРАВА
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НИКОЈ НЕМА П  РАВО ДА РАЗГОВАРАРАВО ДА РАЗГОВАРА  
ЗА ИМЕТО МАК   ЕДОНИЈА, ЗАШТО СОЕДОНИЈА, ЗАШТО СО  
НЕГОВА ПРОМЕ   НА МАКЕДОНЦИТЕ ЌЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ЌЕ 
ИСЧЕЗНАТ ОД   ЗЕМЈИНАТА ТОПКАЗЕМЈИНАТА ТОПКА

ли за Македонија, проследени со при-
тисоци за промена на името. Каков е 
Вашиот став за референдумот за името, 
за што се залага Груевски?

АТАНАСОСКИ: Можно е да имаме 
притисоци и не велам дека ги нема. 
Никој во светот не може и нема таква 
сила која може да ни го промени името 
Македонија. Мојот став е дека не ни е 
потребен никаков референдум за име-
то. Многу ми е чудно што нашите по-
литичари не можат да кажат дека нема 
што повеќе да разговараат за името. 
Можеме да разговараме за било кои 
други работи меѓу двете земји, кои се 
од заеднички интерес, може да се збо-
рува за економијата, за културата, за 
отворање на границите, како и во други 
насоки кон кои треба и се движи со-
времениот свет. Еднаш засекогаш треба 
да се пресече и да се каже дека никој од 
Македонците нема право да преговара 
и да разговара за името. Ќе му давам го-
лема поддршка на премиерот Груев ски 
сè додека не го промени името. Дента 
кога ќе каже дека е подготвен на нека-
ков компромис ние ќе бидеме против 
тоа и со сè што е во наши раце ќе на-
правиме тоа да не го дозволиме. 

"3 ZZZ": Дали со тоа што нè "фир о-
мираат" добивме нешто, односно колку 
изгубивме како народ и како држава?

АТАНАСОСКИ: На едно можам да го 
потсетам народот кој пред одреден пе-
риод го држеа во заблуда, а тоа е дека 
ако го промениме знамето во Маке-
донија ќе течат мед и млеко. За овие 17 
години ние влеговме во ООН со про-
менето име, потоа променивме неколку 
членови во Уставот, а од сè тоа не ви-

довме никаква корист. Сосема истото 
ќе се случи и доколку се промени името 
Македонија. Несоборлив факт е дека 
ние не добиваме ништо, само ќе изгу-
биме, а со промена на името маке дон-
скиот народ ќе исчезне од планетата 
Земја. Тоа го сакаат сите наши непри-
јатели, соседни држави, пред сè, Грција, 

За следните претседателски избори, кои ќе се одржат догодина, 
ќе се кандидирам за претседател. Сакам на народот да му укажам 
дека има иднина и дека ние сме тие кои ќе му ја вратиме изгубената 
доверба, бидејќи на сите им е јасно дека граѓаните веќе никому не 
му веруваат. На народот ќе му ја вратиме вербата со вистинска 
стратегија и ќе покажеме дека Македонија има способни и паметни 
Македонци. Иднината е во наши раце.

Македонците кои се во стран-
ство се отстранети и не се вкло-
пени во случувањата поврзани 
со нашата татковина, а тоа е де-
лот каде што ние можеме многу 
да помогнеме и да лобираме за 
Македонија. Лобирањето треба 
да биде заедничко од сите и да 
се раководи од една иста заед-
ничка платформа.
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Бугарија, Србија, а можам да кажам и 
Албанија. Ние никогаш не треба да 
дозволиме тоа да се случи со маке дон-
ското вековно име. Доколку сакаме тоа 
да ни се случи тогаш да ја направиме 
промената. 

"3 ZZZ": Колку притисоците ќе вли-
јаат врз иднината и просперитетот на 
Македонија?

АТАНАСОСКИ: Иднината е во наши 
раце и таа зависи само од нас. Ние тре-
ба што побрзо и што повеќе да рабо-
тиме на реформите кои ќе помогнат за 
подобрување на состојбите во еконо-

од евроатлантските организации на 
НАТО и на ЕУ, а евидентно е дека тие 
живеат и просперираат. Така, мислам 
дека ниту нам нема да ни се случи. 
Всушност, ова е само притисок да се 
уништи македонската нација. Само ние 
сме тие кои можеме да дозволиме тоа 
да се промени. Токму затоа упатувам 
апел до сите политичари, пред сè, до 
Никола  Груевски и до другите клучни 
субјекти во државава, да застанат цв-
рсто зад името Македонија, никогаш да 
не преговараат за него и за негова 
евентуална промена, а воедно и да се 
прекинат сите преговори со Грција. 

етседател. Ние веќе се подготвуваме, а 
сега работиме на отво рање на кан-
целарии низ Македонија. Сакам да му 
кажам на македонскиот народ дека на 
Македонија й е потребна друга визија, 
дека она за што јас раз мислувам во 
однос на севкупните со стојби на вна-
трешен и на надворешен план, за по-
добрување на општествено-поли тич-
киот живот, на животниот стан дард на 
граѓаните, целосно и во клучни се г-
менти се разликува од гледиштата на 
сите досегашни  политичари во Р Ма-
кедонија. Сакам на народот да му ука-
жам дека има иднина и дека ние сме 
тие кои ќе му ја вратиме изгубената до-
верба, бидејќи на сите им е јасно дека 
граѓаните веќе никому не му ве руваат. 
На народот ќе му ја вратиме вербата со 
вистинска стратегија и ќе по кажеме де-
ка Македонија има способни и паметни 
Македонци. Иднината е во наши раце, 
само прашањето е дали са каме рацио-
нално да ги поставиме ра ботите во др-
жавата. 

мијата, за надминување на состојбите 
со невработеноста и отворање нови 
работни места, ете тоа е иднината на 
Македонија и на нејзините граѓани. Св ет-
скиот пазар е отворен, Македонија 
може да извезува во земјите на Европ-
ската унија, а што е многу битно и во  
САД, кои се докажани македонски при-
јатели. Значи, македонските производи 
можат да се извезуваат насекаде, пот-
пишани се бројни такви договори. Не 
сме единствена земја која не е членка 
на ЕУ и на НАТО. Унијата ја сочинуваат 
25 земји, а светот има 195 земји. Значи, 
голем е бројот на земјите кои не се дел 

"3 ZZZ": Вие имате одредена визија 
за Македонија. Во кампањата која ќе ја 
водите за претседателската канди да-
тура имате свое решение за нашава др-
жава...

АТАНАСОСКИ: Бев кандидат за прет-
седател во 1994 година, но се случија 
некои работи со што не ми дозволија да 
ја завршам претседа тел ската кан ди-
датура. Но, никогаш нема да се откажам 
од она за што сум се оп ределил, сум се 
нафатил да го направам. За следните 
претседателски избори, кои ќе се одр-
жат догодина, ќе се кан дидирам за пр-

Всушност, ова е само притисок 
да се уништи македонската на-
ција. Токму затоа упатувам апел 
до сите политичари, пред сè, до 
Никола Груевски и до другите 
клучни субјекти во државава, да 
застанат цврсто зад името Маке-
донија.

Несоборлив факт е дека ние не добиваме ништо, само ќе 
изгубиме, а со промена на името македонскиот народ ќе ис-
чезне од планетата Земја. Тоа го сакаат сите наши непријатели. 
Ние никогаш не треба да дозволиме тоа да се случи со ма ке-
донското вековно име. 

Еднаш засекогаш треба да се 
пресече и да се каже дека никој 
од Македонците нема право да 
преговара и да разговара за 
името. Ќе му давам голема под-
дршка на премиерот Груевски сè 
додека не го промени името.

"3 ZZZ": Веќе се шпекулира со не-
колку имиња на претседателски кан-
дидати. Според Вас, кој кандидат ќе го 
поддржи ВМРО-ДПМНЕ?

АТАНАСОСКИ: Во овој момент не мо-
жам конкретно да одговорам на пра-
шањето, разговарам со лица од мно гу 
кругови. Кога решив повторно да се 
кандидирам, тоа и лично му го сооп-
штив на Груевски. Всушност, би било 
добро доколку ВМРО-ДПМНЕ застане 
зад мене и ја поддржи мојата кан дида-
тура, но тие преговори ќе продолжат 
во иднина. Немам дефинитивен одго-
вор дали тоа ќе се случи, но доколку 
излеземе заедно на претседателските 
избори има големи шанси да ги до-
биеме уште во првиот круг.

"3 ZZZ": Доколку ги добиете прет-
седателските избори, што ќе им кажете 
на Солана, на Саркози, на Обама, на си-


