"МОЌТА И СИЛАТА НА МАКЕДОНСКИ
"Каде и да одам или да
патувам, за разлика од
други, јас сум Македонец.
Тоа значи дека не прифаќам
некакви придавки, додавки
или синтагми. Но, исто така,
сум за влез во НАТО или за
влез на нашата држава во
Европската унија. Меѓутоа,
не на начинот на кој нè
условува Република Грција.
Тоа значи дека моето
чувство, како и чувството на
сите Македонци, не може да
се промени, па макар тоа
значело и подоцнежно
вклучување во ЕУ или во
Алијансата", истакнува
господинот Ѓорѓија-Џорџ
Атанасоски, чија
кандидатура за претседател
на Република Македонија е
неспорна и не е оптоварена.
"Противниците ги кријат
своите лица, своите
кандидатури, бидејќи
немаат храброст да го
прифатат ризикот кој со себе
го носи една ваква
политичка кандидатура за
претседател на Република
Македонија. За нив тоа може
да биде политичка смрт или
залез на кариерата и затоа
се обидуваат да се скријат".
Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

П

олитичките кругови во Република
Македонија почнаа преку мала
врата да го опипуваат пулсот на
електоратот, бидејќи се приближува терминот за локалните и за претседателските избори.
Власта и опозицијата го тестираат
гласачкото тело кое, по сè изгледа, овој
пат ќе има тешка одлука, бидејќи според нивното досегашно индолентно однесување во однос на стратешките, на
националните и на државните интереси
ја изгубија довербата кај македонскиот
народ и кај останатите граѓани. Затоа
секое предвремено исфрлање на нечие
име или презиме за кандидат за претседателските избори во 2009 година мора да подлежи на строга селективна
проценка. Имено, идниот кандидат за
претседателските избори ќе мора во
својата политичка кариера да нема црна дамка, односно основата врз која ќе
се потпира севкупната политичка програма ќе се бара врз впечатлива успеш-

на кариера. Тоа значи дека времето на
популизмот, времето на манипулативните оратори или времето на лажните
патриоти мина. Дојде времето за рационални и квалитетни луѓе, кои се докажале во своите средини, а надвор ги
ценат затоа што се успешни бизнисмени
и личности.

МИРНО СПИЈАМ
Овие критериуми ги поседуваат малкумина политичари или... тие немаат
свои конзистентни ставови во однос на
зачувувањето на националните интереси на Македонците во Република Македонија.
"Мојата кандидатура за претседател
на сите Македонци во Република Македонија никогаш не била доведена во
прашање, напротив и денес кога ја преиспитувам својата политичка и деловна
кариера, можам да констатирам дека
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ционалните стратешки прашања секогаш сум бил дециден. Имено, каде и да
одам или да патувам, за разлика од други, јас се чувствувам и сум Македонец.
Тоа значи дека не прифаќам некакви
придавки, додавки или синтагми. Но,
исто така, сум за влез во НАТО или за
влез на нашата земја во Европската
унија. Меѓутоа, не на начинот на кој нè
условува Република Грција. Тоа значи
дека моето чувство, како и чувството на
сите Македонци не може да се промени,
макар тоа значело и подоцнежно вклучување во ЕУ или во Алијансата. Нашето учество во ЕУ и во НАТО веќе е
забележливо и мерливо. Всушност, што
прават македонските мировници во
Ирак или во Авганистан? Тие се во мировна мисија, која не само што ја исполнува македонската национална цел,
туку се борат против екстремните елементи, кои го подгреваат глобалниот
тероризам. Затоа се гордеам со мисијата на македонските војници, кои врз
свој грб го презедоа ризикот и бремето

ОТ НАЦИОНАЛЕН ДУХ", ЃОРЃИЈА - ЏОРЏ АТАНАСОСКИ

СЕ ГОРДЕАМ СО МИСИЈАТА
И СО БРЕМЕТО КОЕ ЈА НОСИ
ПОЗИЦИЈАТА ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА МАКЕДОНИЈА
кое ги става во исклучително тешки
војнични искушенија", вели истакнатиот
македонски бизнисмен Ѓорѓија-Џорџ
Атанасоски, кој го прифати политичкиот
предизвик кој треба да се случи во
2009 година.
Меѓутоа, за разлика од другите кандидати, кои зад себе имаат политички
локомотиви, односно партии кои во
основа се збир на "превртливи играчи",
господинот Атанасоски својата програма ќе ја брани врз неговото економско и политичко искуство.
"Во овој момент моите противници
ги кријат своите лица, своите кандидатури, бидејќи немаат храброст јавно
да го прифатат ризикот, кој со себе го
носи една ваква политичка кандидатура
за претседател на Република Македонија. За нив тоа може да биде политичка
смрт или залез на кариерата и затоа се
обидуваат да се скријат. Тие можат да се
кријат одредено време, но вистината и
лошите чекори од кариерата можат да
им ја уништат таквата кампања. Затоа,
нека излезат и нека го прифатат политичкиот предизвик. Јас не се кријам
дека сакам да й помогнам на Република
Македонија. За мене таа е една и единствена. Таа е моја татковина, тука сум се
родил и од тука почнав да ја градам
мојата успешна деловна кариера. Тоа
значи дека не ветувам успех преку ноќ,
но верувам дека само со работа и со
финансирање во производството можеме да ги надминеме сите лоши економски параметри, кои во овој момент
ги тангираат сите Македонци и останатите граѓани на Р Македонија", оценува Атанасоски, ставајќи акцент на
економијата и на лошата економска
конјуктура.
Тој смета дека Република Македонија се наоѓа во исклучително тешка
економска и политичка состојба, бидејќи старата гарнитура на политичари
не овозможила нашата држава да има
многу подобри појдовни основи.
"Направени се многу стратешки
грешки. Прво, лошата економска приватизација остави многу чесни домаќини, работници и уште погорди Македонци на улица. Тоа значи дека држава не се гради со сиромаштија и беда. Второ, Македонците се наоѓаат во

еден вид процес на национална ерозија, која последните десеттина години
интензивно го разградува македонското
национално ткиво. Тука, пред сè, мислам на отстапките кои биле правени во
однос на нашето етикетирање во светската организација ООН. Тоа мора да се
поправи. Ние не можеме да се нарекуваме граѓани на т.н. Северна Македонија.
Ние сме Македонци, кои сме постоеле со векови на овие простори. По
што сме биле познати? По многу работи,
од верата и религијата до космополитизмот, кој ни го оставиле Филип II и
Александар Македонски, двајцата најголеми лидери. Првиот нè научил на
дипломатија и на воена организација, а
вториот, кој не само што го освоил светот, туку ги признал јазиците, културите
и обичаите на народите. Во што се
состои нивната големина? Во широчината на македонската душа, но и по
храброста да се сака народот, јазикот и
идентитетот. Зарем тоа не се големи
доблести на големите Македонци? Тоа
се нашите изгубени патишта, кои некои
други непријатели се обиделе да ни ги
избришат од колективната свест. Меѓутоа, не успеале. Јас се гордеам кога ќе
слушнам дека нашите археолози ќе
пронајдат некој добро зачуван артефакт, кој говори за силината на македонскиот дух, за чувството да си Македонец. Сè тоа доволно зборува дека
непријателите се обиделе да ја закопаат
македонската цивилизација, но таа никнува ли никнува. Секоја педа од македонската почва, која е натопена со крв,
крие нова страница на македонската
култура, јазик или писмо. Тоа многу им
штети на интересите на нашите соседи,
кои се обидуваат да ја скријат украдената историја, односно се плашат од
вистината дека Македонците биле на
овие територии, векувале, тагувале,
пееле, но и создавале, граделе, правеле
итн.", вели господинот Ѓорѓија-Џорџ
Атанасоски, кој својата кандидатура за
иден претседател на Република Македонија ја темели на традицијата и на
умешноста да се води бизнис, кој неговото име успеал да го трасира во деловниот свет.
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МОРА ДА ЈА
ПРИФАТИМЕ
РЕАЛНОСТА
Според него, тој нема да се занимава
со противкандидатите. Тој работи за Република Македонија, за Македонците
во татковината и во светот, кои до денес
се обидувале да го кажат своето јас, но
домашните структури не им дозволувале да ја надградуваат и да ја збогатат
изборната парламентарна демократија.
"Многу пати сум разговарал со нашите Македонци од секаде дека треба
и тие да имаат свое влијание врз развојот на Република Македонија, а уште
повеќе да работат за иднината на нашата татковина, како во односите со
соседите, така и со меѓународните организации. Затоа и ги поддржувам во
сите добронамерни идеи. Исто така, во
мојата кариера често пати наидував на
политички отпор од страна на некои политичари во Собранието на РМ или
биле на разни влијателни функции во
власта, затоа што ги критикував поради
некои нивни негативни потези. Тоа се
правеше на штета на националните и на
стратешките интереси на македонскиот
народ и на граѓаните во државава. Меѓутоа, кога правеа и преземаа добри
политички мерки ги поддржував нивните напори. Затоа треба да ја прифатиме реалноста дека треба да се обединиме и да работиме за интересот на
државата Македонија, за иднината на
целото нејзино население, бидејќи само така ќе можеме да ги пребродиме
сите бариери. Нема нерешливи проблеми. Има само предизвици, кои со добра
стратегија можат да се надминат. Затоа
ќе потсетам уште еднаш дека мојата
заложба и понатаму ќе се одвива во
правецот за поуспешна внатрешна и
надворешна политика, развој на економијата, како и црпење на внатрешните ресурси на Македонија, кои можат
да ја направат самостојна, економски
силна и просперитетна", потенцира господинот Атанасоски, кој го прифаќа
предизвикот од 15 март 2009 година.

