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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

П А Р Т И И Т Е  В Е Т У В А АТ  П О Г О Л Е М А  К О М У Н И К А Ц И Ј А  С О  
И С Е Л Е Н И Ц И Т Е  И  С О  Н А Ш Е Т О  М А Л Ц И Н С Т В О

У Р Н АТ  М О С ТОТ  
М Е Ѓ У  М А К Е Д О Н И ЈА  

И  М А К Е Д О Н Ц И Т Е

Македонците во со-
седните земји на Ре-
публика Македонија, 

но и македонските исе ле ни-
ци во цел свет, се нерас кин-
лив и неотуѓив дел од маке-
донскиот народ. За жал, на-
шиве политичари не се мно-
гу заинтересирани за по лож-
бата на нашето малцинство 
кое живее надвор од гра ни-
ците на матичната држава. 
Како ретко која друга нација, 
македонската има проблем 
со соседите околу утврду ва-
њето на македонскиот иден-
титет. Нашето малцинство во 
соседството мака мачи да се 
избори за основните чове-
кови права, оние кои му сле-

Која коалиција и да дојде на власт тешко 
дека ќе го реши прашањето за Македонците 
во соседството и во дијаспората, затоа што 
за законите кои ќе се однесуваат на нив ќе 
биде потребно мнозинство и од албанските 
политички партии, кои се неминовен дел од 
секоја влада. Ниту една партија, барем 
досега, токму за ова прашање, не сакаше да 
си ги наруши односите со коалициониот фак-
тор од албанскиот политички блок. Ни когаш 
досега мнозинството албански пра теници не 
гласаа позитивно кога стануваше збор за за-
коните кои се однесуваа на заш титата на ма-
кедонската држава и маке дон скиот кон ти-
нуитет. Македонските власто дршци, пак, по 
некое непишано правило се когаш ги поддр-
жуваа албанските ба ра ња, а на сметка на тоа 
се откажуваа од за штитата на македонската 
кауза. Во за ко но давниот дом, во корист на 
Албанците беше изгласан новиот Закон за 
државјанство, спо ред кој, периодот за стек-

нување др жав јанство се намали од 15 на 8 
години. На овој начин на Албанците им се 
ово зможи многу полесно да добијат маке-
донско државјанство и да гласаат за своите 
фаворити во Македонија. На сопствена ште-
та го укинавме член 11 од овој Закон, со кој 
Македонците по потекло можеа да добијат 
државјанство. Како резултат на тоа расте 
бројката на Албанците со македонско држав-
јанство, а на нашите кои живеат надвор од 
татковината им се ускратува правото да од-
лучуваат за иднината на матичната земја. Иа-
ко сега политичките партии во своите кам-
пањи им отстапуваат простор на Маке дон-
ците, вистината е дека тие, барем во овие 
мо менти, не можат да сметаат на нивните 
гласови. Најнапред ќе треба да им го вратат 
правото за стекнување македонско држав-
јанство по потекло, а потоа да организираат 
гласање во македонските дипломатско-кон-
зуларни претставништва. 

дуваат според сите меѓуна-
родни конвенции. 

А што во тој поглед на-
прави македонската држава? 
Ништо, освен тоа што во ин-
терес на добрососедските од-
носи се откажа од Маке дон-
ците. Политичките суб јекти, 
кои во изминатиов пет нае-
сетгодишен период од не-
зависноста на македонската 
држава изникнаа на неј зи на-
та политичка сцена, ветуваа 
дека ќе се грижат за Маке-
дон ците кои не по нивна ви-
на се нашле во туѓа земја, де-
ка ќе им овозможат да гла-
саат во дипломатско-конзу-
ларните претставништва, но 
од тоа останаа само празни 

зборови. Не е мешање во 
внатрешните работи на не ко-
ја држава доколку матичната 
поведе грижа за нејзиното 
на селение. Македонија како 
држава, а и политичките пар-
тии, оние кои во изминатиов 
период ја сочинуваа власта, 
не мрднаа ниту со мал прст, 
ги оставија Македонците са-
ми да се борат за докажување 
на својот идентитет. Ниту 
една нација не се однесува 
како македонската. Во ус ло-
ви кога се поважни власта и 
парите, а не националното 
чувство многу полесно изу-
мираат и нацијата и др жа-
вата. Ги повикуваат нашите 
од дијаспората да инвес ти-

раат во матичната земја, а при 
тоа не се прашуваат што др-
жа вата направи за нив? 

Сега, пред избори, пар ти-
ите повторно го актуели зи-
раат прашањето за нашите 
во соседството и во дија спо-
рата, иако знаат дека не мо-
жат многу да сметаат на нив-
ните гласови, зашто едните 
не можат да добијат маке-
донско државјанство по по-
текло, а другите веќе 15 го-
дини немаат каде да гласаат. 
Ќе проработи ли конечно ма-
кедонската совест и ќе би дат 
ли реализирани барем дел 
од ветувањата во корист на 
македонската кауза?

Пишува: 
Жаклина МИТЕВСКА
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МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА: РЕПАТРИЈАЦИЈА НА 
МАКЕДОНЦИТЕ ИСЕЛЕНИЦИ

Единствената партија, чија цел е 
духовно и културно да ги обедини 
Македонците, а и финансиски да им 
помогне кога станува збор за не гу ва-
ње на македонските традиции е Ма-
кедонска алијанса на господинот Ѓор-
ѓија-Џорџ Атанасоски. Оваа партија 
не се вклучи во изборната трка за 
идниот парламентарен состав, но за 
поздравување е тоа што тој го прави 
во државава, но и пошироко. Во неј-
зината Програма и Статут се наведени 
следниве цели: Грижа за положбата и 
правата на Македонците, односно на 
припадниците на македонскиот на-

род во соседните земји и во цел свет и афирмација и заштита 
на македонскиот етнички, јазичен, културен, верски, исто рис-
ки и државен идентитет, континуитет и наследство; Обез бе-
дување македонско државјанство за сите Македонци по по-
текло од цел свет; Грижа за положбата и состојбите во Ма-
кедонската православна црква, помош, заштита и афир ма ци-
ја на самостојноста на Македонската православна црква, 
екс територијалност на МПЦ и поттикнување на условите за 
возобновување на Патријаршијата на Македонската црква; 
Репатријација на Македонците - иселеници од Македонија; 
Грижа за верскиот идентитет и за положбата и правата на 
Македонците со мухамеданска вероисповед во Македонија 
и во соседните земји на Македонија-Торбешите, Гораните и 
Помаците, како нераскинлив дел од македонскиот народ.

ВМРО-ДПМНЕ: ГЛАСАЊЕ ВО ДИПЛОМАТСКО-
КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА

Владата на ВМРО-ДПМНЕ ќе по све-
ти посебна грижа за македонските гра-
ѓани кои живеат и работат во ст ран-
ство, со акцент на младиот ст ручно об-
разован кадар, кои активно ќе бидат 
вклучени во реформските процеси на 
Република Македонија. Владата ќе ово з-
можи дијаспората да гласа на избо рите 
во дипломатско-конзуларните прет став  -
ништва. Вла дата  повторно ќе ја отвори 
Агенцијата за иселеништво. Владата 
активно ќе го зачува нацио нал ниот, 
културниот и духовниот иден титет на 
иселениците од Република Ма кедо-
нија, ќе го сти му лира и ќе го потпомага 
поврзувањето на нашите иселеници, ќе иницира редовни 
средби со иселениците во Македонија, како и средби на кои 
ќе се поврзуваат иселениците и гра ѓа ните во Република Ма-
кедонија, кои се занимаваат со од ре дена професија, со цел да 
најдат заеднички допирни точки за нивно професионално уна-
предување и соработка.

СДСМ: ЌЕ ИМА ДЕЛ ПОСВЕТЕН НА МАКЕДОНЦИТЕ

Портпаролот на СДСМ, Борис Кон-
дарко, вели дека наскоро ќе биде 
про мовирана изборната програма за 
наредните чекори на СДСМ. Во неа ќе 
има дел посветен на Македонците 
кои живеат надвор од татковината. 
Програмата ќе биде промовирана 
кон крајот на седмицава, но додека 
таа не биде јавно обелоденета, не би 
сакал да импровизира што точно е 
наведено во тој дел. 

МАКЕДОНСКА: ДА СЕ ВРАТИ ПРАВОТО НА 
МАКЕДОНСКО ДРЖАВЈАНСТВО ПО ПОТЕКЛО

Македонска партија повторно ќе го воведе правото на 
македонско државјанство за сите Македонци по потекло, 
кои живеат надвор од границите на Република Македонија. 
Ќе го зголеми бројот на владини стипендисти и навремено и 
организирано ќе ги презема сите мерки за школување во 
средните и во високошколските институции на Република 
Македонија и на Македонците по потекло од соседните 
земји на РМ и иселениците од Македонија. Ќе овозможи Ма-
кедонците со исламска вероисповед, Гораните, Торбешите и 
Помаците, заедно со Македонците од христијанска веро ис-
повед, надвор од границите на РМ и натаму да добиваат 
двојно државјанство, да го задржат државјанството на држа-
вата каде што живеат и да го примаат и македонското др-
жавјанство. Ќе поднесе национална стратегија за репат ри-
јација на Македонците во светот назад на родните огништа... 

НСДП: ИНТЕНЗИВИРАЊЕ НА СОРАБОТКАТА

Односите со соседите, и покрај еви дент-
ните настојувања за продлабочување на ре-
гионалната соработка, сè уште не се на по-
сакуваното ниво. Речиси со секоја од со сед-
ните земји сè уште постојат нерешени пра-
шања. Треба да се инсистира Грција и Алба ни-
ја (делумно Бугарија) да го признаат постое-
њето на македонското национално мал цин-
ство на нивна територија, да ги при фатат ме ѓу-
народните обврски и да деј ству ваат во рам-
ките на конвенциите за заштита на човековите 
права и правата на мал цин ствата. Албанија да 
го прифати уставното име на Република Маке до нија, а Грција 
да не го оспорува нашето уставно име во ме ѓу народната ко му-
никација додека, пак, со Србија треба да се над мине црковниот 
спор. Неопходно е интензивирање на со работката со нашите 
иселеници на културен и на економски план. Тие се мост меѓу 
земјите каде што живеат и РМ. Во ид ни на ќе се засилат врските 
на иселениците со татковината на се кое ниво, ќе се пот тик ну-
ваат и ќе се негуваат нашите традиции во средините каде што 
тие живеат. Важно прашање е и стиму лирањето на нашите исе-
леници-бизнисмени да вложуваат во РМ. 

ДОМ: МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕМИГРАЦИЈА И 
ИСЕЛЕНИШТВО

Македонската дијаспора изнесува по веќе 
од една третина од вкупното маке донско 
население. Со унапредување на соработката 
и негување на патриотските чувства, таа 
може да прерасне во вли ја телен фактор за 
вкупниот развој на РМ, според примерот на 
Полска, Израел и на други земји. Прашањето 
станува значајно последниве години, со 
новиот бран на ма кедонска интелектуална 
емиграција. Не опходно е да се направи про-
длабочена анализа насочена кон интен зи ви-
рање на соработката со македонската ди ја-
спора. Затоа ќе инси сти раме на формирање министерство за 
еми грација и исе ле ништво, проучување на прашањето на исе-
ле ништвото и под готовка на стратегија според теркот на не-
кои за пад но ев роп ски земји. Унапредување на односите со со-
сед ните земји, признавање на македонските малцинства. 


