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ЗАГРОЗЕНИТЕ ФУНКЦИИ ГИ СКАРАА НАШИТЕ ВО АЛБАНИЈА

ГО "ИЗМИСЛИЈА" РА 
"ОПРАВДААТ" НЕУС  

Пишува: 
Жаклина МИТЕВСКА               

Препукувањата меѓу Ма-
кедонците се неиз беж-
ни и во Албанија. Ако 

до пред некое време се ми-
слеше дека синдромот на раз-
единетост не ги зафатил само 
Македонците во оваа соседна 
земја, денес се докажува ток-
му спротивното. Откако та-
мош ните Македонци за вре-
ме на парламентарните из бо-
ри ја направија коалицијата 
со Партијата за соединување 
на човекови права, за да из-
лезат со свој кандидат за пра-
теник, бидејќи нивната пар-
тија не беше регистрирана, се 
крена голем прав за тоа кој, 
зошто и дали воопшто тре ба-
ло да ја направи таа коа ли-
ција. Обвинувањата се дви-
жеа и во насока на тоа дека 
коалицијата е направена по-
ради нечии грчки бизнис 
интереси. Дури се слушнаа и 
информации дека во пар ти-
јата на Македонците во Ал-
банија, Македонска алијанса 
за европска интеграција, се 
случува раскол. 

Како светски македонски 
неделник, тргнавме во по тра-

"Ако го анализираме албанското оп штес-
тво, ќе видиме дека заменик-претседател на 
Социјалистичката партија бил Македонец, 
претседател на Собранието на Албанија, 
или заменик-премиер бил Македонец, но 
тие ја бранеле бојата на партијата, а не Ма-
кедонците. Имавме и пратеник Македонец 
во 1992 година, тој влезе од Социјалистичката 
партија и збор не кажа за Македонците. Из-
борот на Ѓорѓи Тане за директор на Кан це-
ларијата за труд при Министерството за со-
цијала и труд во Албанија е посебен случај, 
зашто прв пат се случува како Македонци, 
на национална база, да добиеме клучно мес-
то", вели Едмонд Темелко.

га по вистината. Го побаравме 
човекот на чија адреса беа 
упатени најмногу обвину ва-
ња, Едмонд Темелко, прет се-
дател на Организацијата за 
заштита на правата на Маке-
донците во Албанија "Друш-
тво Преспа". Иако, му до зво-
ливме да ја каже својата при-
казна, тоа не значи дека за 
она што тој го изнесува нема 
да побараме изјава и од дру-
гата страна. Наша цел не е да 
долеваме "масло на огнот", 
туку колку што можеме да им 
помогнеме да ги расчистат 
недоразбирањата и да тргнат 
во вистинска насока. 

ДОГОВОР

"Во 2003 година ние, како 
Управен комитет на Орга ни-
зацијата за заштита на пра ва-
та на Македонците во Ал ба-
нија 'Друштво Преспа', од лу-
чивме дека ако бидеме на д-
вор од политиката од Алба-
нија ќе се претвориме во еко-
лошко друштво. Ако сме ре-
гистрирани како политичка 

сови. Излеговме во кампа ња-
та директно со наш кандидат. 
Портпарол на тој штаб беше 
Ефтим Митревски, кој ја во-
деше кампањата за локалните 
избори. Јас бев во Канада, се 
вратив еден месец пред из-
борите и се приклучив. Ја 
пред водев листата за со вет-
ници. По изборите добивме 
два советника, нашиот кан ди-
дат за градоначалник на Пус-
тец не успеа, му недостасуваа 
50-60 гласа. Јас и Таќо Гроз-
дани станавме советници. Од 
првиот ден во Советот на Оп-
штината се декларираме дека 
сме советници на Органи за-
цијата за заштита на правата 
на Македонците во Албанија 
'Друштво Преспа' и ден денес ЕДМОНД ТЕМЕЛКО ЕДМОНД ТЕМЕЛКО 

општествена организација, 
според законот во Албанија, 
немаме право да излеземе 
сами на избори и требаше да 
влеземе под нечија капа. Нај-
блиска партија во Албанија, 
според програмата, ни беше 
Партијата за соединување на 
човекови права. Без разлика 
што мнозинството во таа пар-
тија се Грци, партијата се ин-
тересира за правата на мал-
цинствата, а и 70-80 отсто од 

нејзината програма е за чо-
вековите права и за правата 
на малцинствата. Тоа е пар-
тија на центарот, ниту лево 
ниту десно ориентирана. Лич-
но се видов со претседателот 
на таа партија, кој е Грк, и му 
реков дека ние сме заин те ре-
сирани за коалицирање, но 
под еден услов - партијата да 
не се меша во кампањата и 
работите на Преспа, а за воз-
врат ќе ги добијат нашите гла-

е така, а нашиот мандат сè 
уште трае. Ние го поддржавме 
претседателот на Советот на 
Општината, кој е од Демо-
кратската партија, за возврат 
му побаравме за симбол на 
Општината да го прифати на-
шиот предлог тоа да биде 
шес наесеткракото сонце. Гра-
доначалникот на Општината 
е Македонец од Соција лис-
тичка партија. Ги поддржавме 
и двајцата, а ни беше при-
фатен и предлогот за сим бо-
лот на Општината. Сите 13 со-
ветници го изгласаа овој сим-
бол, а амблемот беше напи-
шан и на кирилица и на ла-
тиница. Тоа беше прв пат во 
судот на Албанија да се за-
веде документ на кирилско 
писмо. Инаку, во Советот на 
Општината се вклучени 6 пар-
тии", вели Едмонд Темелко.

На прашањето дали на вис-
тина требало да коалицираат 
со Партијата за соединување 
на човекови права, тој об јас-
нува: "Ако не бевме под кри-
лото на таа партија ние не-
маше да излеземе со наш 
кандидат за градоначалник и 
советници. Исходот од избо-
рите е заслуга на маке дон-
ските гласачи од Мала Пре-
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СКОЛОТ ЗА ДА ГО 
ПЕХОТ

спа. Во Советот на Општината 
од 1990 година наваму имало 
Македонци, но од различни 
политички партии и секој си 
ја бранеше бојата на пар ти-
јата. Дојде 2005 година, од-
носно парламентарните из-
бори. На 14 мај 2005 г. се одр-
жа четвртата изборна Кон фе-
ренција на 'Друштво Преспа' . 
На неа пред сите делегати 
донесовме Резолуција дека 
ќе излеземе на парламен тар-
ните избори со наш кандидат 
за пратеник. Тоа е Ѓорѓи Тане. 
Изгласавме дека ќе коали-
цираме со оној кој ќе ни даде 
подобра понуда, а подобрата 
беше од претставникот Влав 
од Партијата за соединување 
на човекови права. За жал, 
доколку имаше некој про тив-
ник, тогаш тој слободно мо-

нување на човекови права, 
со меѓусебен договор, до-
кол ку Андреа Мичо освои 
по веќе гласови од Ѓорѓи Та-
не, ако се исполни цензусот, 
тој да влезе како пратеник и 
обратно. Но, во оваа избор-
на единица Партијата не зе-
ма ниту еден пратеник. Во 
до говорот, меѓу другото, на-
ведовме дека доколку не  
успееме да добиеме пра те-
ник, бараме заменик-минис-
тер, директор на јавно прет-
пријатие, односно нашите 
барања зависеа од тоа колку 
места ќе добие таа партија. 
Ако имаше две министерски 
места, еден заменик-минис-
тер ќе ни дадеа нам. Тие ни 
дадоа директор на Кан це ла-
ријата за труд во Ќарк (многу 
општини во една). Албанија 

има двостепена локална са мо-
управа, на вториот степен е Ѓор-
ѓи Тане, кој раководи со градот 
Корча, Поградец, Пилишта, Ер-
сека. Ѓорѓи Тане стана директор 
според договорот. Решението 
му беше дадено од претставник 
на власта. Тоа за нас беше гор-
дост. Го зема директорското 
мес то на Канцеларијата за труд 
при Министерството за со ци-
јала и труд. Таму Ѓорѓи Тане има 
15 вработени Македонци". 

Сепак, коментарите се дви-
жеа во насока на тоа дека Ма-
кедонците во Албанија не тре-
бало да се задоволат само со 
едно директорско место и дека 
не е прв пат Македонците во 
Албанија да имаат свои луѓе во 
институциите на власта, на што 
Едмонд Темелко одговора: 

"Тоа што ни следуваше ние 

го зедовме. Баравме повеќе, 
баравме еден заменик-ми-
нис тер. Но, Партијата за сое-
динување на човекови права 
доби едно министерско мес-
то, во рамките на тоа Минис-
терство Тане стана директор. 
Ако го анализираме албан-
ското општество, факт е дека 
имало многу Македонци-про-
фесори, Македонец бил за-
меник-претседател на Со ци-
јалистичката партија. Прет се-
дател на Собранието на Ал-
банија, или заменик-премиер 
бил Македонец, но тие ја 
бранеле бојата на партијата, 
а не Македонците. Ова е по-
себен случај зашто прв пат се 
случува од коалицијата да 
речат - на Македонците им да-
ваме едно директорско мес-
то. Прв пат на национална ба-
за да добиеме клучно место, 
во тоа е разликата. Ние имав-
ме и пратеник Македонец во 
Собранието на Албанија во 
1992 година, тој влезе од 
Социјалистичката партија и 
збор не кажа за Македонците. 
Проблемот е да влезеш како 
Македонец". 

Обвинувањата одат до та-
му што Ефтим Митревски упа-
ти порака - Едмонд Темелко и 
Таќо Гроздани слободно да 
се изјаснат на која партија й 
припаѓаат. 

"Вистина е дека како со-
ветници влеговме преку Пар-
тијата за соединување на чо-
векови права, бидејќи не бе-
ше регистрирана нашата пар-
тија, Македонска алијанса за 
европска интеграција. Лично 
ги собрав потписите во Мала 
Преспа, учествував во до го-
во рот партијата да се на пра-
ви по волја на 4 организации, 
меѓу кои и 'Друштво Преспа'. 
Потпишав да се фомира таа 
партија. Во Советот на Оп-
штината се водиме како со-
ветници на 'Друштво Преспа', 
а не како советници од Пар-
тијата за соединување на 
човекови права. Ние не сме 
членови на таа партија, тоа е 
само политички договор за 
одреден период за локалните 
избори, колку да се влезе во 
Советот, а за парламентарните 
избори важеше само за Из-
борната единица 84. Ѓорѓи 
Тане е член на Управниот ко-
митет на 'Друштво Преспа', 
тој излезе како кандидат на 
Конференцијата на ова Др уш-
тво. Проблемот не беше во 
коалицирањето и во тоа дека 
таа е грчка партија, зош то 

жеше да стане и да каже дека 
оваа одлука е лоша, да ги ка-
же аргументите. Во таков слу-
чај јас или било кој Маке до-
нец ќе сфатеше дека нашата 
одлука е погрешна, ќе се по-
влечевме или ќе побаравме 
подобра опција. Сто отсто од 
луѓето гласаа да се коалицира 
со таа партија и да се излезе 
со Ѓорѓи Тане за кандидат за 
пратеник. Според таа Резо-
луција, ние направивме кон-
кретен договор, од една ст-
рана на договорот стоеше 
печатот на 'Друштво Преспа', 
а од друга на Партијата за сое-
динување на човекови права. 
Во договорот имавме кон-
крет ни барања, дека ние коа-
лицираме со нив само во Из-
борната единица 84, со наш 
кандидат Ѓорѓи Тане. Оваа из-
борната единица се состои 
од 3 општини: Мала Преспа, 
која е со чисто етничко ма-
кедонско население; Чорава, 
со чисто албанско; и Пир, со 
чисто албанско население. 
Од лучивме во Општината 
Пус тец во Мала Преспа да 
конкурира Ѓорѓи Тане, а во 
двете други општини, Чорава 
и Пир, да конкурира Андреја 
Мичо од Партијата за соеди-

"Македонска алијанса за европска интеграција е фор-
мирана со поддршка на Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски, кој ис-
печати 1.000 маици со знакот на партијата, 60-70 знамиња. 
Кога одевме од село во село, кога баравме да се гласа за 
Партијата за соединување на човекови права одевме со 
нашата партија и кажувавме: 'Македонци уште овој пат 
гласате за друга партија, наредниот пат ова е партијата ко ја 
ве очекува. Атанасоски дојде во Мала Преспа пред кам па-
њата.Тој рече да им ветиме на студентите, ако Владата не 
ги стипендира, тоа ќе го направи тој, односно веќе сти-
пендира 8 студенти од Мала Преспа. Сакам лично и од име 
на Организацијата да му се заблагодарам. Кога ја  пра вев-
ме партијата имаше мислење да се вика Македонска пар-
тија. Сепак, Македонска алијанса има во Македонија, во 
Бугарија, така што одлучивме да има и во Албанија, и се-
каде каде што живеат Македонци. Треба да се направи 
Македонска алијанса на сите Македонци. Тоа е добра иде-
ја, тоа е една од причините партијата Македонска алијанса 
на господинот Атанасоски да застане зад партијата. Вто ра-
та можност е да бидеме во Европската слободна алијанса. 
Сепак, битна е програмата. Ние сме единствена етничка 
партија и како таква прва во Албанија. Партијата на Грците 
не е чисто ет ничка. Во нашата партија можат да членуваат 
сите др жав јани на Р Албанија, кои по националност се Ма-
кедонци, оние кои го зборуваат македонскиот јазик и има-
ат ма ке донско културно наследство. Партијата ќе се залага 
за подобар живот на Македонците. Албанија не онаа од 
1993 година, во неа се гради, но не се гради во местата 
каде живеат Македонците. Тоа е економска деградација. 
Ќе ба раме повеќе финансии од  државата и од странски 
фон да ции во Албанија и пошироко, зашто Македонците се 
ло јал ни граѓани на Албанија. Преку партијата Македонците 
ќе дојдат поблиску до вистината", коментира Едмонд Те-
мелко.
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грчка беше и за време на 
локалните избори. Ефтим Мит-
ревски беше трет на листата 
на советници, ако излезевме 
тројца, тој ќе беше третиот 
советник. Проблемите нас та-
наа во Мала Преспа кога намес -
то Ефтим за пот прет се да тел 
на Организацијата 'Друштво 
Преспа' беше избран Оли 
Дума од Глобочани. Заед ни-
цата на Македонците во Ал-
банија функционира по прин-
цип на договор со ротација. 
Дојде редот 'Друштво Преспа' 
да го земе раководството на 
Заедницата. Претседателот 
на 'Друштво Преспа' не може 
да биде претседател на За ед-
ницата за да не трпи ефек-
тивноста на работењето на 
Заедницата. Лично го пред ло-
жив Ефтим Митревски за прет-
седател на Заедницата и по-
грешив. Мандатот на Заед ни-
цата беше две години, а на Ор-
ганизацијата 'Друштво Пр ес-
па' 4 години. Знаејќи дека не-
ма право на реизбор, во 2005 
година кога се одржуваше 
Конференцијата на 'Друштво 
Преспа', беше мината една 
година од неговиот мандат 
како претседател на Заед ни-
цата, тој се кандидираше за 
потпретседател на 'Друштво 
Преспа', со мандат од 4 го ди-
ни, но за потпретседател бе-
ше избран Оли Дума и на ста-
на проблемот зашто Мит рев-
ски ќе остане само член на Уп-
равниот одбор. Неговиот ман-
дат заврши на 24 март 2006 
година. Сега претседател на 
Заедницата треба да биде чо-
век од Друштвото 'Гора'", вели 
Темелко. 

АКТИВНОСТИ

Со конституирањето на Ма-
кедонска алијанса за ев роп-
ска интеграција, Темелко ве-
ли дека завршил филмот со 
Партијата за соединување на 
човекови права. 

"Ние сме четворица пот-
писници на партијата. Постои 
јасен правилник 'Друштво Пр-
ес па' да ја гради структурата 
на партијата во Мала Преспа, 
Корча, Поградец и Пилишта, 
за да ја донесе партијата до 
конгрес кој ќе се одржи во 
септември. Друштвото 'Мир' 
ќе работи во Голо Брдо, Ти ра-
на, Елбасан и Драч, а Друш-
твото 'Гора' во Кукс и во се ла-
та во Гора. Секој кој станува 
член пополнува пристапница. 

Ѓорѓи Тане уче-
с твува во фор-
мирањето на 
овие одбори, 
како и Таќо 
Гроздани, и 
Оли Дума. Во 
Глобочани, Ду-
ма е из бран за 
п р е тс е д а те л 
на Мес ниот ко-
митет, Спасе 
Ма зен ковски 
за претседател 
на Мес ниот ко-
митет на Лес-
ка... Уп рав ниот 
комитет до не-
се од лука секој 
член на 'Др-
уштво Преспа' 
автоматски да 
биде член на 
М а к е д о н с к а 
али јанса за ев-
ропска инте-
грација, за да 
им оставиме 
простор на др-
угите да влезат 
во партијата. 
Не е важно пр-
етходно во ко-
ја партија бил 
човекот, зашто 
не мало маке-
донска партија 
која ќе ги шти-
тела неговите 
инте реси".

За тоа дали 
М а к е д о н с к а 
али  јанса за ев-
ропска инте-
гра ција ќе со-
работува со 
Пар  ти јата за 
соединување 
на чо векови 
права, Темелко 
вели: 

"Не велам 
дека нема да 
соработуваме, 
ќе соработу ва-
ме со сите кои 
ќе понудат по-
веќе".

Господинот Едмонд Темел-
ко беше обвинет и дека за-
ради својот бизнис со Грците 
и со Бугарите ја направил коа-
лицијата со Партијата за сое-
динување на човекови пра-
ва...

"Јас и брат ми се зани ма-
ваме со бизнис, претежно со 
текстил. Работиме со Бугарија, 
Кина. Во Албанија има повеќе 
од 40-50 семејства кои живеат 

од текстил, земаат од кинес ки-
от пазар во Солун и го пла си-
раат на пазарот во Албанија. 
Не можеш да кажеш дека се-
мејствата кои одат во Бугарија 
или во Грција се прават Бу га-
ри или Грци. Тоа нема никаква 
логика, на границата нема 
место за политика, туку цел е 
што побрзо таа да се мине. 
Како еден од основачите на 
Македонска алијанса за ев-

роп ска интеграција нема ло-
гика да трчам и да собирам 
потписи во Мала Преспа, а да 
кажувам дека й припаѓам на 
втора, трета партија. Ако рабо-
тевме за лични интереси не-
маше да му дозволиме на 
Ѓорѓи Тане да се кандидира. 
Сум се консултирал со тес но-
то раководство на 'Друштво 
Преспа', тие мислат дека сум 
најпотенцијален кандидат за 
градоначалник на Пустец на 
локалните избори во октом-
ври 2006 година. Ќе бидам 
кан дидат од Македонска али-
јанса за европска интеграција. 
Сега ја правиме инфраструк-
турата на партијата. Најголема 
проценка се изборите. Мора 
да се дејствува посилно на 
почетокот зошто тоа ќе ос та-
не еднаш засекогаш. Маке-
донска алијанса за европска 
интеграција мора да излезе 
барем со по еден кандидат во 
Преспа, Гора, Голо Брдо. Да 
учествуваш прв пат на избори 
со три градоначалнички мес-
та значи дека си фактор, ам би-
циозна партија. Но, кога не-
маш гласачи, ниту една меѓу-
народна институција, ОБСЕ, 
Совет на Европа, странска ам-
басада не може да застане 
зад тебе".

Се ширеа информации де-
ка во Македонска алијанса за 
европска интеграција се слу-
чил раскол... 

"Одговорно тврдам дека 
тоа е чиста невистина, по са-
кувам добро да се расчисти 
состојбата. Треба да дојдат 
новинари од сите македонски 
медиуми во Мала Преспа. Ќе 
свикаме состанок на Управ-
ниот комитет, на Секре тари-
јатот на партијата и да се види 
што е тој раскол. Тоа е чиста 
измислица од дипломатски 
извори, само за да се оправда 
неуспехот. 

Зошто разединетост, кога 
таа оди во корист на Ал ба ни-
ја? 

"Она што се случува во 
Албанија и во македонските 
организации се случува и со 
Македонците во Пиринска и 
во Егејска Македонија. Тоа е 
проблем број еден и треба да 
се надмине. Ако има луѓе на-
метнати во македонските ор-
ганизации, а има бидејќи 
имаме проблеми, тие треба 
да се отстранат. Не треба лич-
ните интереси да се мешаат 
со приватната работа", вели 
Темелко.

ДОГОВОРОТ ЗА НАСТАП НА 
ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ ВО АЛБАНИЈА


