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ПОЧЕСНА ГРАМОТА ЗА ПОЧЕСНА ГРАМОТА ЗА 
ЃОРЃИЈА -  ЏОРЏ АТАНАСОСКИ ЃОРЃИЈА -  ЏОРЏ АТАНАСОСКИ 

ОД ОМО ИЛИНДЕН ПИРИН ОД ОМО ИЛИНДЕН ПИРИН 

На седницата на Централниот 
совет на партијата ОМО Илин-
ден ПИРИН, која се одржа во 
гра дот Сандански, на 22 јуни, 
све чено му беше доделена по-
чесна грамота на претседателот 
на Македонска Алијанса, гос по-
динот  Атанасоски. 

Грамотата беше доделена од 
почесниот претседател Стојан 
Георгиев, за посебните заслуги 
на г. Атанасоски во промоцијата 
на македонската кауза и бор-
бата за остварување на правата 
на Македонците во Бугарија. 

Советот дискутираше и за те-
ковните проблеми, со посе бен 
акцент на активностите за ле-
гализирање на партијата и за 
зголемување на соработката 
меѓу двете партии. 

те оние кои се против македонското 
уставно име?

АТАНАСОСКИ: Доколку е во пра ша-
ње името на сите ќе им кажам дека 
нема за што да преговараме. Доколку 
станува збор за економијата, тоа ќе за-
виси од многу работи, од тоа како тие 
ќе се одвиваат. Ние како Македонци 
имаме право да се викаме така како 
што сакаме и никој нема никакво право 
да ни наметнува други имиња. Доколку 
разговараме со Солана треба да му 
објасниме дека ние не сме од вчера, 
како што тоа го кажаа некои наши прет-

седатели. Ние не сме славјани и не сме 
создадени од Тито. На овие простори 
ние сме една од најстарите нации. Сите 
тие многу добро ги знаат овие факти, 
но согледаа дека кај нас има одредени 
политичари кои можат да попуштат, а 
ако се врши и притисок тие дури можат 
и името на Македонија да го променат. 
Таквиот став и однесување ним им од-
говараат затоа што не сакаат да се за-
мерат со Грција, која подолго е дел 
од НАТО и ЕУ, како нивна членка. Во 
моите многубројни разговори со ли-
де ри во светот, ете неодамна водев 
раз говори и во Италија, се потврдува 
дека Македонија никогаш не направила 
ст ратегија како да лобира во светот. Ис-
тото ова му го кажав и на Груевски, од-
носно дека се потребни лобисти и по-
литички групи во САД, во Европа, на 
други места, по што беа формирани две 
групи кои работеа. Но, работата не е во 
тоа да има лобистичка група, треба да 
се избере најдобрата лобистичка група 
која ќе донесе резултати. Досега нема  
резултати затоа што Македонците кои 
привремено се во странство, како и тие 

кои живеат таму, не се вклопени во ма-
кедонскиот систем, односно немаме за-
едничка стратегија која ќе можеме да ја 
употребуваме и според која ќе се во-
диме. Секогаш, па и во времето на по-
ранешна Југославија, еве и сега, се води 
истата политика. Македонците кои се 
во странство се отстранети и не се 
вклопени во случувањата поврзани со 
нашата татковина, а тоа е делот каде 
што ние можеме многу да помогнеме и 
да лобираме за Македонија. Лоби ра-
њето треба да биде заедничко од сите и 
да се раководи од една иста заедничка 
платформа. Еве, вие Македонците во 
Мелбурн демонстрирате, ги барате св-
оите права, оние човекови права кои 
им се даваат на граѓаните во  државите 
низ светот. Но, за вашите настојувања 
немате голема поддршка од властите 
во Македонија. Властите во Македонија 
се тие кои треба да дадат поголема 
поддршка, исто така, насоките по кои 
работиме треба да бидат синхро низи-
рани, не можеме да работиме пое ди-
нечно затоа што така не се постигнуваат 
успеси.

Ние како Македонска Алијанса 
работиме на зачувавање на ус-
тавното име и ќе вршиме при-
тисок од сите страни 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.


