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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

16. ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ НА СВЕТСКИОТ МАКЕДОНСКИ 
КОНГРЕС И ТРЕТА БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ПОЛОЖБАТА  

И ПРАВАТА НА МАКЕДОНЦИТЕ

Судбината на Република 
Македонија е нерас кин-
ливо поврзана со суд би-

ната на Македонците во со-
седните земји и надвор од неј-
зините граници. Но, за жал, во 
изминатава деценија ипол на-
шава држава не покажа до-
волна загриженост за неј зи-
ното малцинство кое живее 
надвор од границите на сво-
јата матична држава. Потезите 
кои досега ги правеа држав-
ните функционери личат на 
тоа дека нашава држава како 
повеќе да сака да се откаже од 
Македонците на Балканот и 

Македонија мора да води повеќе грижа за 
својот народ надвор од границите на др-
жавата. Од новото Собрание и Влада се бара 
неотстапување од името Македонија во спо-
рот со Атина, безусловно обележување на 
ма кедонско-српската граница во делот на 
Косово, поголемо внимание за Македонците 
со исламска вероисповест, но и на сите Ма-
кедонци по потекло безусловно да им се 
издаде државјанство.

кедонија е заслуга на тамош-
ните Македонци, кои на се-
каков можен начин се трудат 
да ги зачуваат македонските 
корени.

Иако Македонија не им е 
многу омилена на соседите, а 
нивните аспирации кон маке-
донската држава, име, нација, 
црква, нè следат со векови 
наназад, сепак вината за сè 
ова што ни се случува треба да 
ја бараме, пред сè, во самите 

влас тени услови за вложу ва-
ње и стопанисување за да се 
овозможи репатријација на 
Македонците на своите родни 
огништа и искоренување на си-
ромаштијата, невработеноста, 
организираниот криминал и 
корупцијата, како повод за ели-
минација на емиграцијата.

ЛУЛКА НА 
ХРИСТИЈАНСТВОТО

Непобитен историски факт 
е дека македонската циви ли-
зација е основа на нова Европа 
и на современиот културен 

ШТО ЗА МАЛЦИНСТВАТА В 
ТОА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ВО  
пошироко, отколку да им 
посвети поголемо внимание. 
Најдобар доказ за тоа во каква 
ситуација се Македонците од 
соседството се нивните изјави 
кои говорат за непризна вање-
то на нивните права како мал-
цинство според сите меѓу на-
родни документи. И покрај 
многубројните дискусии на 
оваа тема и покрај апелите за 
помош, државата не мрднува 
со малиот прст. Сè она што во 
форма на македонско здру-
жение постои надвор од Ма-

нас. Како држава треба еднаш 
засекогаш да престанеме по-
стојано да правиме некакви 
отстапки и во интерес на не-
какви добрососедски односи 
да се откажуваме од Маке-
донците и од борбата за ма ке-
донската кауза. Да му ставиме 
крај на македонскиот синдром 
на самоуништување, духовно 
и културно да се обединиме и 
да станеме народ за почит, а 
не за презир и потсмев. Да им 
ги олесниме бирократските 
про цедури на Македонците 
од прекуокеанските земји за 
да можат да инвестираат во 

матичната држава, да го вра-
тиме законското решение за 
безусловно издавање маке-
донски државјанства за сите 
Македонци по потекло во 
светот и да им овозможиме да 
го остваруваат своето изби-
рачко право во дипломатско-
конзуларните претставништва. 
Имајќи предвид дека од РМ од 
1990 година се иселени 300.000 
Македонци, претежно млади и 
образовани, а прет ходно од 
1945 до 1990 година се иселе-
ни 500.000 Македонци, на на-
шава држава и е потребна за-
конска регулатива со нај по-

глобализам, а Македонија е 
лул ка на христијанството во 
Европа. Имајќи го предвид 
фак тот што прашањето за име-
то на Македонија дефи нитив-
но е затворено со задол жи тел-
ната одлука на референдумот 
од 8 септември 1991 година, 
кога Македонците гласаа за 
самостојна и суверена држава 
Македонија без додавки и 
придавки, и тоа што името на 
државата е историско, не при-
косновено, неотуѓиво и трајно 
непроменливо и апсолвирано 
право на македонскиот народ, 



23  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  634 / 25.8.2006

Македонците од сите делови 
на Македонија и пошироко 
собрани овде во Скопје, на 16. 
Генерално собрание на Свет-
скиот македонски конгрес и 
Третата балканска конферен-
ција за положбата и правата на 
Македонците, во усвоената Ре-
золуција од новото Собрание 
и Владата на РМ побараа: вос-
поставување на принципот на 
реципроцитет во билате рал-
ните односи на Македонија, 
македонската Влада да склучи 
договор за траен мир и до бро-
соседство со Грција, што ќе ја 
замени Времената согласност 
од 1995 година, во кој ќе се 
уредат прашањата за името, 
границата, имотните и други 
права на Македонците од Егеј-
скиот дел на Македонија... Ма-
кедонската Влада да ги пре-

буска линија Корча-Пустец-
Сте ње-Ресен-Битола, 24-часо-
вен режим на граничниот пре-
мин Стење-Горица, најбрзо от-
во рање на граничниот премин 
Џепиште-Требишта, забрзан 
курс за учители по македонски 

жави и натаму не е на задо во-
лително ниво, велат Маке дон-
ците кои живеат надвор од ма-
тичната држава и потенцираат 
дека само преку политичко деј-
ствување тие можат да влезат 
во системот на институциите.

што за малцинствата во Ма-
кедонија, тоа за Македонците 
во соседните земји на Ре пуб-
ликата", рече Тодор Петров.

Малку повеќе внимание 
тре ба да се посвети и на обе-
динувањето на Македонците. 
Затоа се препорачува кон сти-
туирање на органите на За-
едницата на Македонците  во 
Бугарија формирана на 21 ма рт 
2003 година, како работна за-
едница за меѓусебна раз ме на 
на информации, соработка и 
координација меѓу тамош ните 
македонски организации. Се 
обесхрабруваат иниција ти ви-
те за формирање пара ле лни 
македонски здруженија и 
центри во исти населени мес-
та наспроти Заедницата на Ма-
кедонците во Србија. Се реани-
мира формирањето на Го ран-
ската заедница во Драгаш на 
Косово и културно-инфор ма-
тивниот центар Гора во Дра-
гаш, како и реанимирање на 
иницијативата за формирање 
културна заедница на Ма ке-
донците во Република Турција 
и обединување на сите ма ке-
донски организации во Репуб-
лика Турција. Се поддржува 
воспоставувањето на една и 
единствена легална и леги тим-
на македонска православна 
епархија за Австралија и се 
апелира до сите инволвирани 
страни - Светиот архијерејски 
синод на Македонската пра-
вославна црква, односно над-
лежниот архијереј и маке дон-
ските православни црковни 
општини во Австралија - на по-
стигнување трајно и општо-
прифатливо решение за над-
минување на сите недо раз би-
рања и отворени прашања. 

Ова 16. Генерално собрание 
на Светскиот македонски кон-
грес и Третата балканска кон-
ференција за положбата и пра-
вата на Македонците утврди 
препорака Владата и Собра-
нието на РМ да го номинираат 
д-р Игор Јанев за кандидат за 
претседател на Генералното 
собрание на ОН од РМ. На ова 
Генерално собрание имаше 
претставници од Албанија, Бу-
гарија, Грција, Србија, Хрват-
ска, Словенија, Турција и Ав-
стралија. Во рамките на оваа 
средба меѓу Македонците, на 
гробот на Гоце Делчев во МПЦ 
"Свети Спас" на Калето во Ско п је 
беше одржана и панихида за 
сите загинати и упокоени знај-
ни и незнајни јунаци и борци 
за слободата и обединувањето 
на Македонија. 

О МАКЕДОНИЈА, 
 СОСЕДНИТЕ ЗЕМЈИ!

кине разговорите за името на 
државата со Владата во Атина 
и безусловно да го воспостави 
името Македонија со можност 
за употреба на уставната ре фе-
ренца Република, во сите ме-
ѓународни органи и орга ни-
зации и во сите билатерални 
односи без исклучок. 

Македонската власт треба 
да покаже и поголема грижа 
за Македонците со исламска 
вероисповест, затоа што и тие 
го сочинуваат македонското 
јадро. Потребна е национална 
стратегија за развој на ре ги о-
ните каде што живее ова на-
селение, а државата треба и да 
го спречи нивното асими ли-
рање во Албанци и Турци пре-
ку исламот и образованието. 

Познато ни е дека сосед-
ните држави многу малку или 
воопшто не инвестираат во 
оние делови каде што живеат 
Македонците. Затоа, учесни-
ците на Третата балканска кон-
ференција за положбата и пра-
вата на Македонците побараа 
Владата да помогне во реали-
зацијата на неколку проекти, 
како што е асфалтирање на 
патот Стење-Пустец, доизград-
ба на македонската право слав-
на црква "Свети Архангел Ми-
хаил" во Пустец, редовна авто-

јазик во Голо Брдо и Гора, 24-
часовен режим на граничниот 
премин Стрезимир-Рестелица 
како меѓународен и настава 
на македонски јазик во Гора на 
Косово. 

Македонците од сосед ство-
то побараа и помош за отво-
рање македонски културно-
информативни центри во Со-
лун и Атина, во Тирана и Корча, 
во Анкара и Истанбул, во Дра-
гаш на Косово, помош за ра-
дио станицата на македонски 
јазик во Лерин, Тирана, Бла-
гоев град и Белград, учебници 
и литература на македонски 
јазик за учениците Македонци 
во Албанија, Бугарија, Грција, 
Србија и Турција, во Гора на 
Косово, во Европа, Америка, 
Ка нада и Австралија. Го по з-
дра вија формирањето на ме-
ѓународната организација Ма-
кедонска интернационала чи-
ја цел е обединување, коор ди-
нација и соработка на маке-
донските партии во светот, и 
партиите со друг предзнак, кои 
преферираат кон нејзи ните це-
ли и задачи. 

ПОЛИТИЧКА БОРБА

Состојбата на македонското 
малцинство во соседните др-

"Само со политичка борба 
можеме да ги оствариме тие 
права како Македонци. Не ма-
ме права на вероисповест, не-
маме права на школување, не-
маме права на култура, ги не-
маме правата кои ги имаат 
другите национални малцин-
ства", изјави Драган Велковски 
од Демократска партија на 
Македонците во Србија.

"Сакаме да се доближиме 
до политичкиот живот во Ал-
банија и преку партијата да 
влеземе во институциите на 
системот, бидејќи во моментов 
ние Македонците сме отфр-
лени од сите институции на си-
стемот", вели Едмонд Темелко, 
Организација за заштита на 
правата на Македонците во 
Албанија "Друштво Преспа".

Според првиот човек на 
СМК, Тодор Петров, треба да 
се зајакне поддршката на Ма-
кедонците во дијаспората, би-
дејќи и тие се подготвени да й 
помогнат на државата.

Од соседството, пак, се ба-
ра реципроцитет во почиту ва-
њето на правата на Маке дон-
ците.

"Македонците во светот од 
својата матична држава Маке-
донија бараат да го воспостави 
принципот на реципроцитет - 


