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Пишува:
 Жаклина МИТЕВСКА

Е Ф Т И М  М И Т Р Е В С К И  С О  С В О Е  В И Д У В А Њ Е  З А  
С О С Т О Ј Б А ТА  В О  А Л Б А Н И Ј А

ТЕШКО НА ПАРТИЈА  
МАНИФЕСТИРААТ С 

  МАКЕДОНЦИТЕ НА БАЛКАНОТ

Почитувајќи ги нови-
нарските правила и 
објективноста, од нос-

но секогаш да им се отстапи 
простор на сите "завојувани 
страни", нашиот неделник го 
исполнува даденото ветува-
ње. Конкретно, во мај обја-
вивме текст во кој госпо ди-
нот Едмонд Темелко претсе-
дател на Организацијата за 
заштита на правата на Маке-
донците во Албанија "Друш-
тво Преспа" ги изнесе своите 
видувања за она што се слу-
чува со тамошните Маке дон-
ци, бидејќи е факт дека ра-
ботите не се баш најдобри и 
дека синдромот на разеди-
нетост меѓу Македонците и 
таму е присутен. Овој пат му 
отстапуваме простор на гос-
подинот Ефтим Митревски. 
Иако неговиот мандат како 
претседател на Заедницата 
на Македонците во Албанија 
е завршен во март 2006 го-
дина, оваа функција, како 
што вели тој, ќе ја врши до 
Конгресот на партијата, би-
дејќи така било договорено 
на последниот состанок на 
Заедницата, одржан на поче-
токот на април годинава. Ид-
ниот претседател на Заед-
ницата, по системот на ро та-
ција, треба да биде човек од 

"Мојот избор како претседател на За ед-
ницата на Македонците во Албанија не 
пад на туку така од небо. Едмонд Темелко 
вели дека со негов амин сум станал прет-
седател. Таква функција добив со одо брение 
и од другите членови и од другите ор га-
низации кои дејствуваат во Албанија", ве-
ли Ефтим Митревски.

Друштвото "Гора".
Нашиот неделник ќе про-

должи да се интересира за 
Македонците во Албанија, а 
со цел тие што побрзо да ги 
надминат недоразбирањата, 
така што сме подготвени да 
ги соочиме и двете "заво ју-
вани страни". Ете, тие да си ги 
кажат грешките, еднаш засе-

вори и поготвен сум за со о-
чување. Како претседател на 
Заедницата избран сум по 
системот на ротација, од нос-
но со неа требаше да рако-
води Организацијата за заш-
тита на човековите права на 
Македонците во Албанија 
'Друштво Преспа'. Бев избран 
со договор, а ме прифатија и 
останатите 13 членови на 
Заедницата. Не можам да се 
помирам со она што го го во-
ри Едмонд Темелко, кој по-
стојано манифестира сул та-
низам - јас и само јас. Во раз-
говорот тој наведува де ка се 
пишманел што мене ме пред-
ло жил за таа функција. Нема 
зошто да се пишмани, зошто 
гласот на Едмонд е еден, а 
таму имаше уште 13 други 
кои гласаа за мене. Сите тие 
треба да кажат дали се 
пишманат или не, меѓутоа 
мислам дека останатите 13 
лица го провериле моето де-
ло и моето учество во поли-
тичкиот живот на органи за-
цијата, или поточно во поли-
тичкиот живот на Албанија. 
Мојот избор како претсе да-
тел на Заедницата не падна 
туку-така од небо. Едмонд Те-
мелко вели дека со негов 
амин сум станал претседател. 
Таква функција добив со од о-

брение и од другите чле-
нови и од другите органи за-
ции кои дејствуваат во Ал-
банија", вели Ефтим Мит рев-
ски, сè уште актуелен прет-
седател на Заедницата на 
Македонците во Алба ни ја.

Митревски го објаснува и 
начинот на кој Едмонд Те мел-
ко станал претседател на Ор-
ганизацијата за заштита на 
правата на Македонците во 
Албанија "Друштво Прес па".

"Едмонд Темелко не беше 

когаш да ги закопаат "се ки-
рите", затоа што нивните пре-
пукувања им одат на штета 
на тамошните Македонци, а 
од тоа корист можат да има-
ат само албанските власти. 

СВЕТОСТ

"Навистина се изненадив 
од она што неодамна во ва-
шиот неделник го изјави гос-

подинот Едмонд Темелко. Не-
мав намера да се појавувам 
во медиумите зашто сметав 
дека некои работи не треба 
да излезат во јавноста, но ко-
га човекот решил да се спуш-
ти на толку ниско ниво и 
лично да зборува за мене, 
како претседател на Заед ни-
цата на Македонците во Ал-
банија, принуден сум да му 
дадам лични и точни одго-

"СЕКОГАШ СУМ МИСЛЕЛ ДЕКА КЛУЧНО МЕСТО СЕ ДОБИВА "СЕКОГАШ СУМ МИСЛЕЛ ДЕКА КЛУЧНО МЕСТО СЕ ДОБИВА 
СПОРЕД ЗАСЛУГИТЕ", ВЕЛИ МИТРЕВСКИСПОРЕД ЗАСЛУГИТЕ", ВЕЛИ МИТРЕВСКИ
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ниту симпатизер, ниту член 
на Организацијата, меѓутоа 
го прифативме за да не по-
кажеме дека сме нејзини за-
ложници и за да не се случи 
раскол, со добри намери за 
да ги реализираме работите 
според Програмата и Ста ту-
тот кои таа ги има. Меѓутоа, 
тој по секоја цена мислеше 
како да наметне свои луѓе и 
да го отстрани старото рако-
водството, оние кои ја осно-
ваа Организацијата. Човекот 
и ден денес е решен да ра-
боти на таков начин. Својот 
султанизам тој го покажува и 
кога вели: 'Јас лично ги со-
брав потписите за форми-
рање на партијата во Мала 
Преспа'. Сосема не се согла-
сувам со таквата изјава. Пот-
писите беа собрани благо-
дарение на Македонците во 
Мала Преспа, кои навистина 
нè поддржаа. Можеби јас 
вложив помалку напор, но 
тоа не значи дека треба некој 
да се истакнува и да вели 
како тој лично има вложено 
повеќе напор. Тешко на таа 
организација, партија која 
има такви луѓе кои велат јас 
и само јас. Таму работите не 
одат. Никогаш немам пока-
жано желба по секоја цена 
да работам со некои кланови 
за да фатам некое клучно 
место во Организацијата. Таа 
за мене е света работа, како 

претставници од врвот на Р 
Македонија. Никогаш не сум 
против тоа да присуствуваат 
лица од Македонија, но од-
говорно тврдам дека тие се-
когаш ќе бидат на второ мес-
то, како почесни гости, за да 
ги слушнат проблемите. Важ-
но е организаторите да ги по-
канат институциите на сис-
темот во Албанија, почну вај-
ќи од околијата па до изврш-
ната власт, претседателите 
на државата, на Владата, на 
Парламентот, итн. Не го кри-
јам ентузијазмот дека сè уш-
те се чувствувам способен да 
ја вршам функцијата пот-
претседател на Организа-
цијата. Но, тој успеа да ме от-
страни од нејзиното рако-
водство за да останам само 
член на Управниот комитет. 
Сепак, тоа не значи дека мо-
рам да имам висока функција 
за да бидам активен и да деј-
ствувам во сите процеси на 
Програмата на Органи за ци-
јата или на партијата. Не сум 
против никого, но не се со-
гласувам некои луѓе, кои не 
биле ниту членови на Орга-
низацијата, веднаш да до-
бијат значајни функции, како 
потпретседатели, секретари, 
благајници. Кревам рака и 
му се поколонувам на било 
кој што учествувал, работел 
за доброто на Органи за ци-
јата, партијата".

што е и партијата. Секогаш сум 
работел на чесен начин и 
сум мислел дека клучно мес-
то се добива според за слу-
гите".

Во неодамнешниот разго-
вор Темелко ни изјави дека 
несогласувањата со Митрев-
ски почнале кога тој во 2005 
година на Четвртата конфе-
ренција на Организацијата 
"Друштво Преспа", не бил из-
бран за нејзин потпретсе да-
тел.

Ваквата изјава Митревски 
ја демантира, па вели: "Како 
тесно раководство бевме до-
говорени Четвртата изборна 
конференција на Организа-
цијата 'Друштво Преспа' да ја 
одржиме во Корча, бидејќи 
претходните три ги одржав-
ме во Мала Преспа. Сметавме 
дека сме организација со го-
лем рејтинг и потенцијал. 
Нормално, за тоа беа по треб-
ни повеќе трошоци, пого ле-
ма работа, но со амин на Те-

мелко Конференцијата се за-
фрли во селото Зрновско. На 
претходните три конфе рен-
ции присуствуваа делегати 
од Македонија, со симболите 
на двете држави, но овде се 
случи нешто друго. Тогаш 
што туку се вратив од САД и 
бев изненаден од ваквото 
организирање. За Конфе-
ренцијата не беше упатена 
никаква покана до инсти ту-
циите или до медиумите во 
Р Албанија. Беа поканети само 

Дали меѓу Ефтим Митревски и Едмонд Темелко постои 
судир на лична суета, кој ќе биде поголем патриот?

Ефтим Митревски вели: "Не чувствувам дека меѓу нас 
има нешто лично. Меѓутоа, јас сум прв што попушта, прв 
за дијалог, кој работи тој греши, ќе му се поклонам на мно-
з инството, но по реален пат, а не со некакви кла нови".

Иако господинот Митревски ја врши функцијата прет-
седател на Заедницата, се добива впечаток дека некако е 
потиснат од останатите активисти.

"Ме потсетивте на една многу важна работа. Од го спо-
динот Темелко ги имам најголемите пречки. Кога албан-
ските власти ни побараа претставник во Советот за мал-
цинства во Владата на Албанија, на состанокот во Тирана 
одлучивме дека наш претставник треба да биде Миранда 
Шутина, секретарка на Заедницата. Едмонд Темелко не 
присуствуваше на состанокот. Но, подоцна заедно со Таќ-
ко Гроздани во Советот уфрлија друг човек. Тој е добар 
активист, но во Заедницата настана хаотична ситуација. 
За да не се случи расцeп и да не ескалираат работите го 
при фативме тој човек. Можеби не сум искусен во некои 
работи, но цел ми беше да се зачува единството. Секогаш 
сум попуштал, сум давал приоритет и другите активисти 
да се истакнат, да присуствуваат на средби со одредени 
институции и во Албанија и во Македонија. Сакав мојата 
одговорност да ја поделам со сите други". 

Дали може да се каже дека во Мала Преспа постојат 
две групи, една која го поддржува Едмонд Темелко и дру-
га која стои зад Ефтим Митревски...

"Постои такво нешто, но тоа не е ниту за доброто на 
Ефтим, ниту за доброто на Едмонд. Некој за тоа може да 
има интереси, лично јас немам никакви. Мора што по ско-
ро да го надминеме ова недоразбирање ако сакаме ра-
ботите да тргнат кон подобро. Апелирам до било кој, со 
доб ри намери, кој работи во рамките на Програмата, на 
уставите на двете држави, да помогне да се отстранат 
греш  ките. Јас сум прв кој ќе прифати критики, не знам да-
ли тоа и другите ќе го направат. Секој може да придонесе 
за доброто на Македонците, а доколку има фракции, гру-
пи, ќе нема напредок".

ВИЗИЈА

Ефтим Митревски вели де-
ка има добра соработка со 
останатите друштва кои ја 
сочинуваат Заедницата, а не-
доразбирањата се само со 
господинот Темелко.

"Не знам која му е целта, 
но оставам простор за дија-
лог. Меѓутоа, кај него гледам 
некои работи кои ја минуваат 
границата на хуманост и на 
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човечко почитување. Заедно 
со останатите активисти имам 
одделено многу време за на-
шите активности, но по веќе 
сум наишол на недо раз би ра-
ње, отколку на разби рање", 
објаснува Митревски. 

Тој потврдува дека бил 
трет на листата на советници 
кога се одржувале локалните 
избори во Албанија.

"Иако не успеав да влезам, 
горд сум што бевме на второ 
место, без разлика што прво-
то место го зеде Соци јалис-
тичката партија. Вложивме 
големи напори, успехот ни 
бе ше солиден, имавме раз би-
рање. Оттогаш наваму ра бо-
тите тргнаа сосема наопа ку. 
Доколку бев советник на спи-
сокот од било која пар ти ја, 
ќе учествував во Советот на 
Општина Пустец, но до колку 
ние формиравме пар тија, јас 
ќе бев првиот кој ќе заминев 
во нашата партија. На друг 
начин немаше да ја изв рш у-
вам функцијата совет ник. Се 
согласувам со некои работи, 
влеговме под капата на Пар-
тијата за соединување на чо-
векови права, меѓутоа во ин-
терес на нашиот поли тички 
субјект и тешко нам на Ма-
кедонците ако се раду ва ме 
со добиено едно дирек тор-
ско место. Жал ми е и не са-
кам да го спомнувам името 
на детето кое има солидно 
знае ње, но не значи дека со 
доаѓањето на Организацијата 
на Едмонд и на Ефтим, Маке-
донците излегоа на повр ши-
на. Македонците биле тука, 
ги застапувале интересите 
без разлика во кој политички 
субјект се членови. На таков 
начин во јавноста ги дис кри-
минираме Македонци од кои 
очекуваме да добиеме под-
дршка", потенцира Мит рев-
ски.

"Навистина мандатот ми 
заврши во март 2006 година, 
но на последниот состанок 
кој го одржавме на почетокот 
на април, останатите чле но-
ви на Заедницата рекоа да 
продолжам да ја извршувам 
функцијата до Конгресот на 
партијата, кој беше најавен 
за септември. Не знам дали 
тој ќе се одржи во септември, 
но ќе покажам висока поли-
тичка култура и зрелост и ќе 
ја предадам функцијата. Ќе 
бидам било каков член во 
Организацијата и во Заед ни-
цата, партијата. Не сум твр-

доглав, за нешто да узур пи-
рам. Најважно ми е што фор-
миравме политички субјект 
и како еден обичен член во 
партијата со големо задо вол-
ство и гордост ќе ја вршам 
работата само на македонски 
начин и за македонската кау-
за, во спротивно ќе поднесам 
оставка. Не сум алчен по 
функ ции, мојата визија е ос-
тварување на човековите 
пра ва и интегрирање на Ма-
кедонците во албанското 
општество, а на Пописот да 
се изјаснат што повеќе Ма-
кедонци. Ме загрижува фак-
тот што многу малку рабо ти-
ме на освестувањето на Ма-
кедонците. Повеќе ме загри-
жува Пописот отколку из бо-
рите. И изборите се фактор, 

следниот состанок на огра-
нокот на партијата во Мала 
Преспа се случи таков судир. 
Се дискутираше на каков на-
чин ќе се избира идниот кан-
дидат за градоначалник. То-
гаш член на огранокот на 
партијата постави такво пра-
шање - 'Вие зборувате на ка-
ков начин ќе се избира кан-
дидат за градоначалник, а 
гос подинот Темелко има ис-
такнато дека тесното рако-
водство одлучило дека тој е 
најсериозен потенцијален 
кан дидат'. Сепак, тоа е негово 
лично мислење и не можам 
да им се спротивставам на 
неговите лични апетити. Но, 
јавно кажувам дека со таква 
изјава тој оди против Про-
грамата на Заедницата, Орга-

ма да се согласам со такви 
изјави да живееш на едно 
место, а да солиш памет на 
друго. И да не претеруваме 
со изјави дека во канце ла-
ријата на Ѓорѓи Тане биле вра-
ботени 15 Македонци. По са-
кувам не да се 15, туку 115 
но, за жал, вработени се само 
двајца Македонци, момче и 
девојче. Договорот со Пар-
тијата за соединување на чо-
вековите права за настап на 
парламентарните избори бе-
ше на локално ниво. Из бор-
ната единица 84 беше по де-
лена на 3 комуни. Гос подинот 
од Партијата за со единување 
на човековите права имаше 
две комуни, а ние една, така 
што ние од старт имавме из-
губено. Ако ме прашувате да-
ли гледав победа, ќе ви од-
говорам де ка навистина не 
гледав ни каква победа, трг-
нав со цел да не покажеме 
сла бост, не од говорност кај 
избирачите", вели Митрев-
ски.

Тој објаснува и дека имало 
недоразбирања околу из-
град бата на црквата во Оп-
штина Пустец и дека во со-
гласност со финансиите тоа 
требало да й се додели на не-
која градежна фирма, по 
прет ходно избработен про-
ект од страна на врвни ар-
хитекти. Сега изградбата на 
црквата е запрена поради не-
достаток на финансии. 

Што се случува со пар ти-
јата Македонска алијанса за 
европска интеграција? 

"Мислам дека активистите 
работеле. Приватно бев во 
САД, но тоа не значи дека не 
остварив контакти со маке-
донската заедница во Њујорк 
и со Македонците во Њу 
Џерси. Тие беа заинте реси ра-
ни за она што се случува во 
Албанија. Има напредок во 
работите, Секретаријатот на 
партијата работел, без раз-
лика на некои мали грешки, 
ако се работи со договор, со 
критикување очи в очи, греш-
ките можат да бидат ели ми-
нирани", коментира Мит рев-
ски. 

Тој вели дека сè уште не 
одлучиле дали нивната пар-
тија самостојно ќе настапи 
на локалните избори во ок-
томври 2006 година, но ве ру-
ва дека ќе најдат заеднички 
јазик, дека недоразбирањата 
ќе бидат надминати, и дека 
ќе донесат заедничка од лу ка. 

но ако Албанија спроведе де-
мократски и фер Попис, кол-
кава ќе биде бројката на Ма-
кедонците? Тогаш треба да 
се срамиме и јас и моите ак ти-
висти кои работеле за маке-
донската кауза. Избори ќе 
дојдат и по 4 и по 2 години, 
но секој активист кој деј ству-
ва во Организацијата треба 
да помогне таа бројка да би-
де што поголема", вели Мит-
ревски.

Го прашуваме колкава до-
верба ужива во Мала Преспа. 
Што ќе се случува на локал-
ните избори во октомври го-
динава. Господинот Темелко 
неодамна потенцира дека се 
консултирал со тесното ра-
ководство на "Друштво Прес-
па", кое сметало дека тој е 
најпотенцијален кандидат за 
градоначалник на Пустец.

Митревски вели: "На по-

низацијата, а што е најважно 
ние треба да ја почекаме из-
градбата на инфра струк ту-
рата на партијата или да го 
почекаме Конгресот. Секој 
има право да предложи кан-
дидат според неговите спо-
собности, но никому не му е 
дозволено да фрла кал на 
работата на некои членови 
симпатизери. На 1 септември 
има закажано состанок на 
Заедницата. Тогаш ќе се из-
врши детаљна анализа на си-
те проблеми, и на Секре та ри-
јатот на партијата. Главниот 
принцип е дека е тешко да се 
живее меѓу Македонците и 
да се соочуваш со нивните 
економски проблеми, многу 
лесно е да направиш рек-
реација како претседател на 
организација, да се про ше-
таш во Мала Преспа, а да жи-
вееш во Ресен. Никогаш не-
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