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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

М А К Е Д О Н Ц И Т Е  В О  С В Е ТО ТМ А К Е Д О Н Ц И Т Е  В О  С В Е ТО Т Г О Ц Е  А Н Ѓ Е Л К О С     К И ,  Н А Ш И Н Е Ц  В О  А В С Т Р И Ј АГ О Ц Е  А Н Ѓ Е Л К О С   
"По завршувањето на 

мандатот политичарите 
заминуваат, а Македонија 
останува. Ние сме должни да 
й се оддолжиме на 
Македонија, тука сме се 
родиле, израснале, тука 
било нашето детство. 

оце Анѓелкоски е роден во Ма ке-
донски Брод во 1970 година. По-
текнува од македонско патриотско 

семејство. Неговиот прадедо Арсо Јовев 
Локвички, од село Локвица, се борел про -
тив Османлиите за ослободување на Ма-
кедонија. Локвички учествувал во Илин-
денското востание и успеал да го пре-
живее. По поделбата на Македонија во 
1913 година предавниците й го предале 
на српската жандармерија, која прво го 
затворила, а потоа го однела во Скопје, 
каде на Камениот мост завршил него-
виот живот. 

По завршувањето на угостителското 
училиште во Охрид, животниот пат го 
однел господинот Анѓелкоски прво во 
Хрватска, односно во Пула, каде работел 
во угостителството. Во 1989 година се 
пријавил на конкурсот кој го објавила 
австриската Влада, која барала сезонски 
работници за зимската сезона. 

"По пријавувањето на огласот веднаш 
ме повикаа и за сезоната 1990 година 
веќе бев во Австрија. Сите услови од на-

пред ми беа обезбедени, виза, храна и 
сместување. Работев како келнер во еден 
хотел во познато скијачко место на Ал-
пите. На почетокот ми беше тешко зашто 
не го знаев германскиот јазик, но со ан-
глискиот, италијанскиот, францускиот се 
снајдов. Сепак, брзо го научив и гер-
манскиот, зашто комуникацијата пре теж-
но ми беше со Австријци. Се дружев со 
нив, за побрзо да го совладам герман-
скиот јазик. По завршувањето на сезо-
ната заминав за Виена. Ми се допадна 
градот од културен аспект. Таму има об-
јекти стари и повеќе од 300 години. Ре-
шив тука да побарам работа и лесно 
најдов. Прво работев во угостителството, 
а подоцна дошколувајќи се на колеџ за 
службеници, почнав да работам во една 
германска банка. Во неа работев 5-6 
години, а потоа преминав во една оси-
гурителна компанија каде сум и денес. 
Но, го одржувам и угостителството", ја 
раскажува г. Анѓелкоски својата животна 
приказна, која личи на повеќето при-
казни на Македонците по светот. 

ница, како и фудбалските клубови, ор-
ганизираат прослави. Божиќ и Велигден 
се најголемите празници кои ги праз-
нуваме. Немаме своја црква, но раз мис-
луваме во насока на отворање на наша 
македонска црква. Главна тема на раз-
говор на нашите празнувања е Маке до-
нија и случувањата во неа. Јас сум еден 
од оние кои почесто доаѓаат во татко-
вината, и тоа 2-3 пати годишно. Секој-
дневно имам контакти со нашите во 
Македонија", вели Анѓелкоски. 

Објаснува и дека Македонците во 
Австрија се добро интегрирани.

"Важиме за добри почитувачи на за-
коните. Не сум слушнал за тоа некој Ма-
кедонец да го прекршил законот. Ав-
стрија им дава можност на странците да 
гласаат и да учествуваат во креирањето 
на политиката. На македонските средби 
ги покануваме претставниците на ав-
стриската власт. На една од нив гостин 
ни беше претседателот Фишер. Имаме 
соработка со политичарите, кои се при-
јателски расположени кон Македонија. 

Иднината ни е поврзана со 
Македонија и неа треба да ја 
сакаме. Политичарите треба 
да ги судиме според нивните 
дела. Не можеме на 
Македонија да й вратиме со 
лошо заради тоа што 
политичарите лошо 
владееле", вели Гоце 
Анѓелкоски.

МАСОВНАТА О     БЕДИНЕТОСТ Е ЕДИНСТВЕНИОТ ПАТМАСОВНАТА О   ЗА 
ЗАЧУВУВА   ЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА КАУЗАЗАЧУВУВА 

ДЕМОНСТРАЦИИ ЗА 
ОДБРАНА НА ИМЕТО

Во Виена, според проценките на Ан-
ѓелкоски, бидејќи нема точни бројки, жи-
веат околу 1.000 македонски фамилии. 
Постојат Македонска фудбалска лига, и 
два фудбалски клубови "Македонија" и 
"Илинден", кои се натпреваруваат во Ав-
стриската лига. Функционира и кул тур-
ната заедница "Свети Наум Охридски".

"За време на празниците оваа за ед-

ГГ

"НА МАКЕДОНСКИТЕ СРЕДБИ ГИ ПОКАНУВАМЕ "НА МАКЕДОНСКИТЕ СРЕДБИ ГИ ПОКАНУВАМЕ 
ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА АВСТРИСКАТА ВЛАСТ. НА ЕДНА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА АВСТРИСКАТА ВЛАСТ. НА ЕДНА 
ОД НИВ ГОСТИН НИ БЕШЕ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ФИШЕР", ОД НИВ ГОСТИН НИ БЕШЕ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ФИШЕР", 
ГОЦЕ АНЃЕЛКОСКИ, КООРДИНАТОР НА СВЕТСКИОТ ГОЦЕ АНЃЕЛКОСКИ, КООРДИНАТОР НА СВЕТСКИОТ 
МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС ЗА АВСТРИЈАМАКЕДОНСКИ КОНГРЕС ЗА АВСТРИЈА

ОД ДЕМОНСТРАЦИИТЕ ЗА            ОДБРАНА НА ИМЕТО ВО ВИЕНАОД ДЕМОНСТРАЦИИТЕ ЗА     
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Г О Ц Е  А Н Ѓ Е Л К О С     К И ,  Н А Ш И Н Е Ц  В О  А В С Т Р И Ј А К И ,  Н А Ш И Н Е Ц  В О  А В С Т Р И Ј А

тарот на градот пред австрискиот Пар-
ламент, каде учесниците на мирниот 
про тест запалија свеќи во знак на помен 
за жртвите на грчкиот геноцид врз ма-
кедонскиот народ. Пред учесниците на 
мирниот протест организаторите про чи-
таа Декларација за одбрана на името 
Македонија и Меморандум за грчкиот 
геноцид врз македонскиот народ на 
македонски и на германски јазик, а по-
тоа им ги предадоа на македонскиот 
амбасадор во Виена и на Парламентот, 
Владата и на претседателот на Република 
Австрија. Забележително беше при сус-
твото на австриската полиција пред грч-
ката Амбасада од која никој не излезе да 
ги прими Декларацијата и Мемо ран ду-
мот. Иако скриени во просториите на 
амбасадата Грците сепак имаа што да 
видат и да слушнат, Македонија - Маке-
донија, грмеше од грлата на стотици Ма-
кедонци. Имаше транспаренти напи ша-
ни на македонски, германски и на ан-
глиски јазик со содржини: Македонија 
на Македонците; Во НАТО и во ЕУ со 

името Македонија; Ние нема да доз во-
лиме да нè прекрстат; Македонија ос-
танува; Ние сме горди на твоето име 
Македонијо; Едно име имаме Маке до-
нија; Македонија библиска земја. Исто 
така, се носеше и голем постер на Алек-
сандар Македонски. По виенската де-
монстрација се одржа демонстрација и 
во Шведска, а бевме на демонстрацијата 
во Женева, која се одржа на 20 април. 
Оддалеченоста од 1.200 километри во 
еден правец не ни беа пречка да одиме 
во Женева. Отидовме само тројца. Нè 
пречекаа со голем аплауз во клубските 
простории во Ешален, најактивниот клуб 
во Женева, кој ги собира нашинците. 
Отецот Царкњаз од Егејскиот дел на Ма-
кедонија го благослави протестот. Има  ше 
и други Македонци од Егејскиот дел на 
Македонија но, за жал, немаше офи ци-
јални претставници на Македонската 
православна црква. И оваа демон стра-
ција беше успешна. Апелирам до Маке-
донците, кога ќе се случуваат вакви де-
монстрации, кои нè засегаат нас Маке-
донците и се за Македонија, да при-
суствуваме на нив што помасовно", ис-
такнува Анѓелкоски.

ПОДДРШКА ЗА 
ПАРТИИТЕ СО 
НАЦИОНАЛЕН 

ПРЕДЗНАК
Тој и неговата сопруга, која потекнува 

од Битола, годинашново доаѓање во Ма-
кедонија го искористија за да гласаат на 
вонредните парламентарни избори.

"Политичарите треба да создадат по-
зитивна атмосфера за иселениците да 
инвестираат во татковината. Таква ат мо-
сфера може да се создаде преку при-
лагодувањето на законите кон европ-
ските закони и преку владеење на пра-
вото. Во странство, каде има закон има 
држава, а каде има држава граѓаните 
уживаат во демократијата. Не треба кој 
знае што да се направи за да почнат 
нашинците да се враќаат и да инвес ти-
раат во Македонија. Но, ќе треба мигра-
цијата Македонија-странство да биде 
обратна, на пример, како што е случај со 
Израел. Израелците масовно ги напуш-
таат другите земји и се населуваат во 
Израел, така што таа стана силна земја и 
тоа е за почит", потенцира нашиот сого-
ворник.  

Градот од каде потекнува Анѓел коски, 
Македонски Брод, важи за еден од  по-
сиромашните градови во држа ва ва. Таму 
веќе нема економија.

"Тоа, пред сè, се должи на миграцијата 
село-град. Од 54 села во овој дел на 
околината на градот во 90 отсто од нив 
се останати само стари луѓе. Тие ег зис-
тираат од земјоделството и од помошта 
која ја добиваат од нивните деца кои се 
во странство или се преселени во по-
големите градови во државава. Секоја 
година одржуваме 'Поречки средби' и 
на нив може да се види бројката на исе-
лени луѓе од тој крај. Годинашниве 'По-
речки средби', кои се одржаа во село 
Близанско, едно од најубавите села во 
Поречието, беа масовно посетени. Бли-
занско се наоѓа на едно полуострово на 
езерото Козјак и таа негова место по-
ложба дава услови во иднина да стане 
значаен туристички центар", објаснува 
Анѓелкоски. 

Дали на "Поречките средби" се раз-
говара за тоа како да му се помогне на 

МАСОВНАТА О     БЕДИНЕТОСТ Е ЕДИНСТВЕНИОТ ПАТ БЕДИНЕТОСТ Е ЕДИНСТВЕНИОТ ПАТ ЗА ЗА  
ЗАЧУВУВА   ЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА КАУЗАЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА КАУЗА

Но, за да успееме во своите намери ќе 
треба да покажеме поголема масовна 
обединетост, особено во поглед на грч-
кото лоби, кое преку нивниот владика 
овде е многу развиено".

Анѓелкоски раскажува и за демон-
страцијата која во насока на одбрана на 
македонското уставно име била одр-
жана на 29 март, односно неколку дена 
пред Самитот во Букурешт.

"Неколку стотини Македонци кои жи-
веат и работат во Република Австрија, со 
бројни транспаренти и знамиња со ма-
кедонското шеснаесетзрачно златно жол-
то сонце, организираа мирни протести 
во Виена за одбрана на името Маке до-
нија и за осуда на грчкиот ге ноцид врз 
македонскиот народ. Маршот тргна од 
пред Амбасадата на Република Маке до-
нија во Виена, продолжи до Амбасадата 
на Грција и заврши на плоштадот, во цен-

"Политиката во Македонија ја следам 
отсекогаш, но поактивно по нејзиното 
осамостојување. Редовно ги поддржувам 
оние партии кои имаат национален пред-
знак, кои се борат за Македонија и чии 
програми се создаваат врз таа основа, 
Македонија пред сè", посочува Ан ѓел-
коски.

За тоа што Македонија не се грижи до-
волно за македонските иселеници, Ан-
ѓелкоски коментира: 

"По завршувањето на мандатот по ли-
тичарите заминуваат, а Македонија ос-
танува. Ние сме должни да й се оддол-
жиме на Македонија, тука сме се родиле, 
израснале, тука било нашето детство. 
Иднината ни е поврзана со Македонија и 
неа треба да ја сакаме. Политичарите 
треба да ги проценуваме според нив-
ните дела. Не можеме на Македонија да 
й вратиме со лошо затоа што поли ти-
чарите лошо владееле". 

Државава нема доволно инвестиции 
од нашите луѓе во светот. Што треба да 
направи за да ги привлече?

Поречието да се развие?
"Во Општина Македонски Брод, село 

Локвица, почна да се гради еколошки 
универзитет, покај езерото масовно се 
градат и викендички, ресторани. Но, она 
што, пред сè, треба да се направи за 
економски да се развие оваа област е 
поврзувањето на Поречието со Скопје. 
Се очекува и нов инвеститор за фа бри-
ката за оружје во Самоков, бидејќи по 
нејзиното купување од страна на грч-
киот газда, во неа работат минимален 
број работници, кои ја одржуваат толку 
само за да не пропадне. А претходно во 
фабриката работеа 500 работници и таа 
беше столб на економијата на Маке дон-
ски Брод", коментира овој Македонец.

На крајот од разговорот Анѓелкоски 
потенцира дека и во иднина ќе про дол-
жи да работи на зачувувањето на маке-
донската кауза, а како награда за него-
виот патриотизам кон Македонија, шего-
вито вели дека Господ му подарил син, 
кој се родил на 2 август, на денот на 
Илинден.

ОД ДЕМОНСТРАЦИИТЕ ЗА            ОДБРАНА НА ИМЕТО ВО ВИЕНА  ОДБРАНА НА ИМЕТО ВО ВИЕНА


