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ИЗБОРИТЕ ВО АЛБАНИЈА     

ГЛАСАЧКО ОБЕДИН 
МАКЕДОНСКОТО М  

Пишува:
 Жаклина МИТЕВСКА

ЕФТИМ МИТРЕВСКИЕФТИМ МИТРЕВСКИ

Партијата на Маке дон-
ците во Албанија, Ма-
кедонска алијанса за 

европска интеграција, не ус-
пеа да добие пратеник во 
албанскиот Парламент. Како 
што е познато, неколку пати 
беше одложувана регистра-
цијата на Македонска али-
јанса за европска интеграција, 
па поради тоа Македонците 
во Албанија го пропуштија за-
конскиот рок за прија ву вање 
кандидати за пратеници на 
парламентарните избори под 
името на сопствената ма ке-
донска партија. Нивниот кан-
дидат Ѓорѓи Тане од Пре спа се 
наоѓаше на листата на Пар-
тијата за заштита на чо ве ко-
вите права. Но, не освои до-
волен број гласови за да вле зе 
во албанскиот Пар ла мент. 

Сепак, тоа не ги обес храб-
ри тамошните Македонци, на-
против тие не запираат со ак-
тивностите и со борбата за до-
бивање на она што е пред ви-
дено со меѓународните стан -
дарди. 

По одржувањето на избо-
рите, во градот Поградец се 
одржала средба меѓу Секре-
таријатот на новоформи ра-
ната партија и претставниците 
на Заедницата на Македон-
ците во Албанија. На неа во 
детали се анализирале за-
вршницата и резултатите на 
изборите, но се донеле и кон-
кретни заклучоци. Претседа-
телот на Заедницата на Маке-
донците во Албанија, Ефтим 
Митревски, посочува дека 
при тоа биле кажани многу 
критики, но имало и добри 
зборови, особено за пар тис-
киот штаб во делот на Мала 
Преспа. 

"На средбата - додава Ми-
тревски - имавме можност да 
ја зацртаме стратегијата на 
нашата партија за натамош-
ните работи за локалните из-
бори, кои ќе се одржат во 
Албанија. Шемата на ова ор-
ганизирање ќе го набљудува 
македонската Заедница, а ра-
ботата ќе ја води Секрета ри-
јатот на партијата. Во де тали 

"Тоа што го пропуштивме ќе го допол ни-
ме на на редните локални избори", 
вели Ефтим Мит ревски.

се определија задачите по-
себно за секоја органи за ција, 
по територијалната оп ре  дел-
ба, како да се форми раат ог-
раноците на ново фор мира на-
та партија. Најважен акцент 
му се даде на органи зи ра ње-
то на ограноците на партијата 
во градовите. Зна еме дека 
потешка е работата во де ло-
вите во Голо Брдо, Го ра, каде 
што живеат Маке донци, по-
лесна е работата во делот на 
Мала Препа. Исто така, се 
допрецизираа и ра ботите на 
кои места и по кол ку огра-
ноци ќе има партијата. Беше 
договорено за два ме сеца да 
формираме најмалку десет 
ограноци, и тоа во Кукс, Ти ра-
на, Драч, Елбасан, По градец, 
Корча итн., период за тех нич-
ко-организационо деј ству ва-
ње, нашите Македонци да се 
запознаат со Програмата и со 
Статутот. На крајот на сеп тем-
ври ќе се организира друг 
состанок за да се види до 
каде се работите. На крај на 
октомври Секретаријатот на 
партијата заедно со Заед ни-
цата на Македонците во Ал-
банија ќе одржи средба на ко-
ја ќе се одреди датумот кога 
ќе се свика конгресот на пар-
тијата, на кој ќе се изгради неј-
зината севкупна инфрастру-
ктура".

Заедницата на Маке дон ци-
те во Албанија имала сред ба 
и во Прилеп.

"На средбата се направи 
шестмесечна анализа за неј-
зините активности. Бидејќи 
ова е летен период претежно 
се разговараше за активности 
на културен план. Да се ор-
ганизираат интелигенцијата, 
бизнисмените, учениците, сту-
дентите. Значи, што повеќе 
културни манифестации и ср-
едби на кои ќе бидат при-
сутни Македонците од Пре-
спа, Голо Брдо, Тирана, Гора, 
Македон ците од прекуокеан-
ските зем ји, а во овој период 
дел од нив веќе се присутни 
во Маке донија. Приоритет во 

КИМЕТ ФЕТАХУ,  ЗА МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА ЗА ЕВ-
РОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА

ЛЕСНО Е ДА ФОРМИРАШ ПАРТИЈА, ТЕШКО Е ДА ЈА 
ВОДИШ КОН УСПЕХ

Господине Фетаху, партијата на Македонците во Албанија 
- Македонска алијанса за европска интеграција не доби пра-
теник во албанскиот Парламент. Дали како партија доволно се 
подготвивте за изборите?

ФЕТАХУ: Нашата партија не се вклучи во парла мен-
тарните избори зашто го изгуби рокот за регис трирање во 
Централната комисија за изборите. Доку мен тацијата на пар-
тијата ја поднесовме во Тиранскиот суд на 5 мај годинава, а 
судскиот процес требаше да се одржи на 26 мај, месец кога и 
заврши рокот за влегување во изборна кам па ња.Ние реаги-
равме и протестиравме на оваа тенденциозна одлука и ба-
равме брза процедура за регистрирање на пар тијата. За жал, 
ништо не добивме. Од тој момент ни беше јасно дека сега всуш-
ност ќе бидеме пасивни. Имаше идеја за бојкот на изборите 
како еден вид протест. Не постигнавме согласност меѓу нас, 
затоа што имаше некои кои мислеа и на друга ал тернатива…
Коалиција и соработка со Партијата за човекови права, чиста 
етничка грчка партија.

Од ланскиот октомври, кога претставниците од сите др уш-
тва и Заедницата на Македонците во Албанија одлучија да се 
формира македонска политичка партија, во сите наши оп штес-
твени структури се работеше само на идејата во из бор ната 
кам   пања да одиме само со свои кандидати. Изгубивме речиси 
три недели, од 10 април до 29 април, чекајќи ги спи соците од 
Мала Преспа.

Судот се однесуваше тенденциозно, реагираше за чле-
новите од нашиот статут, најважни им беа именувањата "ма-
кедонскиот народ во Република Албанија" и називот на на-
шата партија, имено прв пат во оваа држава се јави барање за 
формирање чиста етничка партија. Судската одлука за фор-
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ме успех или гласачко обеди-
нување на Македонците, без 
разлика што забележавме и 
се евидентирани некои мали 
технички грешки. Тоа што го 
пропуштивме ќе го допол ни-
ме на наредните локални из-
бори. Ќе се организираме уш-
те поактивно да работиме. Ќе 
имаме политичка мапа, та ка 
што на наредните локални из-
бори во Албанија плани раме 
да успееме да добиеме наши 
градоначалници барем во че-
тири комуни. Во гра до вите во 
коишто има поголема кон цен-
трација на Македонци, од нос-
но во Тирана, Драч, Ел ба сан, 
Корча, барем да ги до би е ме 
местата на советници во опш-

тинските комитети. Нè че ка го-
лема работа, се ма чи ме за на-
шите активности да на пра ви-
ме образложение и пр ед инс-
ти туциите на сис те мот на Ал-
ба  нија, односно да до кажеме 
дека сме орга ни зи рани, дека 
постоиме. Иа ко е летен пе ри-
од сепак пре зе ма ме чекори во 
насока на пре зентирање на 
нашите планови пред сите 
инс ти ту ции во Ал банија, за 
таму да имаме по јасна слика. 
Исто така, ќе ба раме да ос тва-
риме средба и со одговорните 
во културните институции во 
Република Ма кедонија, сред-
ба со бизнис мени во дија спо-
рата. Можеби ќе се ор гани зи-
ра и некое па тување во стран-
ство на наши партиски чле-
нови итн.". 

На крајот од разговорот 
Митревски упатува апел до 
медиумите што повеќе да 
информираат за активнос ти-
те на Македонците кои жи-
веат надвор од границите на 
матичната држава. 

"Тоа ќе има поголем ефект 
и ќе биде доказ дека не само 
Македонците во Албанија, ту-
ку и Македонците кои жи веат 
во другите делови на Маке-
донија во составот на сосед-
ните земји, дека ин сти ту цио-
нално и демократски сакаме 
да настапиме сè со цел да го 
постигнеме она што го ба-
раат и го налагаат ме ѓуна род-
ните конвенции и де кла ра-
ции, почнувајќи од ОН, Со-
ветот на Европа, ЕУ и други 
невладини организации", за-
клучува Митревски.

послед ните години ни се и 
летните игри. Тоа е еден вид 
маке донска олимпијада. Оваа 
го дина планираме, како и до-
сега, таа да се организира и 
да се одржи во Прилеп. На 
неа ќе учествуваат културно-
умет нички друштва, спортски 
гру пи, ќе се реализира ср ед-
ба на наши бизнисмени од Ал-
банија итн.", вели Мит рев ски.

Иако Македонците од Ал-
банија не добија свој пра-
теник, епилогот од парла мен-
тарните избори не го дожи-
вуваат како неуспех.

"Напротив - додава Ми-
трев  ски - ова е еден вид тес-
тирање на нашите Маке дон-
ци. Мислиме дека постиг нав-

мирање на парти-
јата ја добивме на 8 
јуни. Во Албанија за-
конот предвидува 
15 дена за потен ци-
јално ра справање, 
значи на 23 јуни 
имавме пра во да го 
добиеме зва нич но-
то реше ние за неј зи-
ното ре гистрирање. 
Секој ден во судот 
ни ве леа дека след-
ниот ден решението 
ќе биде потпишано 
од началниците. Тоа 
се оддолжи до 8 ју-
ли, значи по завршу-
ва њето на пар ла мен  -
тарните избори во 
Ал   банија. На крај 

Ини    цијативниот ко митет за формирање на партијата Ма ке дон-
ска алијанса за ев ропска инте гра ција не се анга жира и не се 
од лучи за вк лу чување во изборите токму заради целата ис то-
рија на неј зи ното фор мирање.

Зошто во Мала Преспа изборите добија ваков епилог? 

ФЕТАХУ: Во Мала Преспа, без согласност и без поддршка 
од Заедницата на Македонците во Албанија, Друштвото "Пр-
еспа" потпиша договор со Партијата за човекови права на 
грчкото малцинство во Албанија со цел: Македонците во Мала 
Преспа да гласаат за оваа партија во пропорционалниот дел. Во 
пропорционалниот дел во Изборната единица 84 беа Тома 
Мичо во 4 изборни зони од грчкото малцинство и Ѓорѓи Тане 
во 1 изборна зона, само Мала Преспа од македонското мал-
цинство. 

Гласовите од пропорционалниот дел ќе се со береа и до-

битник ќе беше оној кандитат од овие изборни зо ни, кој ќе 
собереше повеќе партиски гласови. Добитникот имаше право 
со собраните гласови да конкурира на ранг-лис тата на кан ди-
датите на партијата и во зависност од вкупните резултати на 
партијата да се определеше дали ќе добие или не.

Од почеток беше јасно дека договорот беше дис кри ми-
наторски за македонскиот кандидат и Грците успеаја да ги со-
берат тие 1.500-1.600 македонски гласови во Мала Преспа и да 
го зголемат својот рејтинг.

Вие сте претставник на Македонците од Голо Брдо. За раз-
лика од Мала Преспа, тука Македонците не се признати како 
малцинство. Како таму поминаа изборите?

ФЕТАХУ: Во Голо Брдо и во Гора живее македонско насе-
ление. Ние од никого не земаме "изим" или рака за нашата ет-
ничка припадност. Едно малцинство е проблем на фактот, а не 
на правата. Овој постулат е излезен пред 100 години од Обе-
динетите нации. Во моментов, без разлика на потеклото, на 
Македонците кои живеат надвор од Преспа им е одземено 
правото да ја користат нивната етничка припадност во лич-
ните и во матичните документи. Затоа ние 15 години се бориме 
за нашето право.

Од друга страна, Голо Брдо е исклучително изолиран ре-
гион каде илјадници луѓе од 22 села имаат тешкотии со кому-
никацијата. На пример, ако Мала Преспа го немаше гра нич-
ниот премин во Стење, каква катастрофа тоа ќе беше за Ма-
кедонците во 9 села.

Македонците од Голо Брдо речиси не излегоа да гласаат. 
Во март и април интензивно бевме присутни на терен пре-
зентирајќи ја нашата партија. Луѓето се разочараа кога не ус-
пеавме навреме да ја регистрираме.

Какво е расположението на Македонците во Албанија за 
вклучување во  партијата?

ФЕТАХУ: Да се формира партија е лесна работа, многу е 
тешко таа да се води и да се носи кон успех. Во 2006 година ќе 
има локални избори: тоа е наша борба и наш тест. Во 6 оп-
штини има чисто македонско население. Значи, ќе се бо риме 
да имаме 6 претседатели на општини, што ќе ни биде добар 
успех и поддршка во натамошната работа. Од нас зависи со 
колкава енергија добро ќе работиме на терен. Се надевам де-
ка имаме доволно искуство за да не грешиме толку крупно во 
политичката битка во Албанија.


