"Која е мојата девиза?
Национална ренесанса.
Можеби некој погрешно ќе
ме сфати, но не нудам
ридишта и долини. Не нудам
милијарди на хартија, дури и
да можам, тоа е работа на
Владата, бидејќи законските
можности се во нејзини
раце. Меѓутоа, тоа не значи
дека не можам да му
помогнам на народот, на
граѓаните на Македонија, на
Македонците, да имаат
поубава перспектива", вели
Атанасоски.
"Сè што сум работел во
животот сум постигнал со
визија, со труд и со голема
љубов. Затоа, пред сè, нудам
чесност, визија и
национален препород.
Македонците мора да бидат
свои на своето. Македонците
мора да живеат подобро.
Македонците мора да
живеат со надеж дека утре
ќе биде подобро од денес.
Не треба да бегаат од својата
земја, бидејќи
чувствуваат
бесперспективност".
Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Н

еколку месеци пред одржувањето на локалните и на претседателските избори во Република
Македонија, политичките партии мудро
молчат, односно калкулираат со имињата на кандидатите за претстојните
избори. Имено т.н. криенка или "мижитатара" не претставува добивка, туку
слабост, бидејќи речиси сите значајни
фактори се во длабок политички минус,
односно немаат адути, кои ќе го повлечат товарот и ќе ја преземат одговорноста за евентуалниот неуспех на
изборите. Затоа сите фактори, па дури и
оние помалите, имаат реална шанса да
бидат откритие на изборите, бидејќи
поголемите македонски партии носат
голем негативен багаж. Поради овие
причини, овие избори ќе бидат едни од
најнеизвесните, а можеби тоа е добра
основа или полн погодок за кандидатите, кои имаат реноме или углед во
својата и во пошироката околина. Доколку се земат предвид сите моментни
услови во кои ќе се одвива гласањето,
тогаш битката може да почне.

Ѓ О Р Ѓ И Ј А Џ О Р Џ - АТА Н А С О С К И ,
К А Н Д И Д АТ З А П Р Е ТС Е Д АТ Е Л
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ВРЕМЕ Е ЗА
МАКЕДОНСКА
НАЦИОНАЛНА
РЕНЕСАНСА
ТУЛА ПО ТУЛА
Господинот Ѓорѓија Џорџ-Атанасоски
е угледен и докажан интернационален
бизнисмен, чија кариера постојано оди
нагоре. Како докажан и сестран Македонец, како борец за економски и општествен просперитет на Република
Македонија, тој успева да ја наметне
својата визија и да ги урне ѕидините и
бедемите, кои ги создале непријателите
на македонскиот народ.
Во Соединетите Американски Држави тој разви свој бизнис, кој се темели
на изработката на софистицирани производи за најеминентните компании во
светот.
Сепак, негов најголем предизвик е и
останува Република Македонија.
Пред повеќе од десеттина години
прв пат неговата татковина го повика
да се кандидира за претседател на Македонија и тој родољубив чин г. Атанасоски го прифати од сè срце, бидејќи
сметаше дека со неговото богато искуство ќе придонесе да ја издигне Македонија од пепелта и како феникс таа
да се вивне во светската заедница.
"Доколку ги споредам претходните
претседателски избори на кои учествував и сега, на претстојните, можам да
оценам дека продефилираа многу кандидати, кои претседателската позиција
сакаа да ја искористат за лични интереси. Некои успеаја да ја остварат својата намера и затоа нашата држава, македонскиот народ не може да оди напред. Тоа не е добро за Македонија, за
нејзините граѓани, особено за Македонците кои сакаат со работа, со труд
да покажат дека својата земја ја гледаат
како успешна и перспективна држава".
Атанасоски смета дека само со многу
откажување, но и со искрена желба и
љубов кон својата татковина, кон својот
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народ може да се постигнат врвни резултати.
"Секој кандидат за претседател мора
прво чесно и искрено со љубов да ја
сака Македонија. Тоа значи дека треба
да биде горд Македонец, кој ќе се зафати со најтешката работа на светот, а
тоа е државата да ја крене на нозе, како
економски, така и општествено, државнички и национално.
При тоа мора да се земе предвид
севкупното национално, културно и цивилизациско искуство. Македонскиот
народ е стар народ, а македонската
цивилизација опстојува со милениуми.

"Секој кандидат за претседател
мора прво чесно и искрено да ја
љуби Македонија. Тоа значи дека треба да биде горд Македонец,
кој ќе се зафати со најтешката
работа на светот, а тоа е државата
да ја крене на нозе, како економски, така општествено, државнички и национално. При
тоа мора да се земе предвид
целото национално, културно и
цивилизациско искуство. Македонскиот народ е стар народ, а
македонската цивилизација опстојува со милениуми. Од праискона Македонците имале вистински лидери т.е. државници,
кои знаеле и умееле да градат
институции, градови, патишта
итн.", истакнува Ѓорѓија ЏорџАтанасоски.

Таа не може повеќе да живее само во
црно-белиот свет. Таа не може да оди
напред со предавници, доушници или
разно-разни душегрижници, кои не
само што ни штетат, туку и не ни овозможуваат да го добиеме она што природно ни припаѓа. А, тоа е ова парче
небо. Тоа е нашата Македонија. Љубете
ја од срце и од душа. Не дозволувајте
некој да ви ја грабне душата, а уште повеќе да ве деградира.
Република Македонија ја гледам
како членка на НАТО, но и на Европската
унија. Тоа значи дека треба да се подготвиме и за овој предизвик. Но, на тој
пат не смее некој да нè уценува, туку
треба мудро да ги одбраниме нашите
национални и стратешки интереси, односно својата доследност. Да покажеме
дека знаеме како се сака земјата и уште
повеќе како се негува традицијата", потенцира Ѓорѓија Џорџ-Атанасоски, претседателски кандидат, кој за разлика од
другите, континуирано со децении покажува и докажува дека својата родна
земја искрено ја сака и почитува и не
дозволува некој Република Македонија
да ја прекрстува било како и било
каде.

БЕЗ ТУТОРИ

Само единството ќе ни ја даде очекуваната
национална и економска победа на Македонија.
Од праискона Македонците имале вистински лидери т.е. државници, кои
знаеле и умееле да градат институции,
градови, патишта итн.
Филип II и Александар Македонски
се наши фиданки, а нивната ѕвезда-водилка била Македонија. Сè што постигнале тоа го правеле за развојот и за
просперитетот на Македонците. Затоа
мораме да тргнеме напред, да го 'грабнеме' тоа што ни го нуди природата, а
тоа се овие наши прекрасни предели,
кои едноставно нè повикуваат на национален препород".
Според кандидатот за претседател на
Република Македонија, Ѓорѓија ЏорџАтанасоски, главно прашање е:
Што треба секој кандидат да поседува? Потенцијал, капацитет, визија,
мудрост, желба и љубов, бидејќи на
прво место е Македонија и судбината
на нејзините граѓани, а дури потоа, на
второ место, доколку се има време, се
личните интереси.
"Република Македонија, македонскиот народ одамна немале добар и
квалитетен кадар, односно претседател
кој знае, умее и може земјава да ја извлече од економската криза, бидејќи
ни претстојат многу мачни и неизвесни
економски години, кои се предизвикани

од страна на глобалните движења на
пазарот.
Која е мојата девиза? Национална
ренесанса. Можеби некој погрешно ќе
ме сфати, но не нудам ридишта и долини. Не нудам милијарди на хартија, а
дури и да можам, тоа е работа на Владата, бидејќи законските можности се
во нејзини раце. Меѓутоа, тоа не значи
дека не можам да му помогнам на народот, на граѓаните на оваа држава Македонија да имаат поубава перспектива.
Сè што сум работел во животот сум
постигнал со визија, труд и со голема
љубов. Затоа, пред сè, нудам чесност,
визија и национален препород. Македонија и нејзините граѓани мора да
бидат свои на своето. Тие мора да живеат подобро. Македонците мора да
живеат со надеж дека утре ќе биде
подобро од денес, не треба да бегаат од
својата земја, бидејќи чувствуваат бесперспективност. Тоа значи стоп за националното деградирање. Стоп за сиромаштијата. Стоп за моралната деградација.
Да ја градиме Македонија, дел по
дел, тула по тула. Да им ја претставиме
на странците таква каква што е - голема,
плодна и мирољубива земја. Да создадеме нова реална слика за Македонија.
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"Ќе се обидам да одговорам на прашањето зошто Македонците се наоѓаат
на маргините од европското семејство?
Зошто некој друг мора да ни го покажува патот?
Доколку тој правилно се трасира,
тогаш не ни се потребни кумови, свекрви или разно-разни 'џумбушлии', кои
како самопрогласени стручњаци го
пуштаат тркалото надолу. Не смееме да
дозволиме некој туѓинец да ни ја крои
судбината, а уште повеќе тој да добие
право да ни биде 'тутор'. Напротив,
гледајќи го националниот интерес на
Македонија, Македонците мора да изберат меѓу доброто и лошото, меѓу докажаното и пропаднатото. Сметам дека
дојде време за развоен и национален
концепт. Само така можеме да одиме
напред и да ја зачуваме нашата национална култура и традиција. Зошто македонските граѓани да се иселуваат? Тие
мора да живеат на својата родна грутка.
Тука се образувале, создале семејство,
пород. Значи, ако се потпреме на сопствените сили можеме многу подалеку
да стигнеме. Сегашната национална
ерозија е последица на лакомоста и на
политичката недоследност. Многу промашени и нечесни политичари работеа
против националниот и државниот интерес на Република Македонија.
Затоа, Македонци мораме поразот
да го претвориме во победа. Поради
оваа долготрајна борба подгответе се
заеднички да ја градиме Македонија, да
ја чуваме како зеницата на окото, бидејќи само таа може да нè крепи и да нè
сака. Само на тој начин Македонија ќе
нè памети по доброто".

