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Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат 
нашата отво  реност кон јавноста. Овде автен-
тично обја ву ваме и текстови кои не се во со-
гласност со нашата уредувачка политика.

Вашингтон, САД - Обе ди-
нетата македонска дијас по-
ра (ОМД) ги поздравува од-
луките и изјавите на прет-
седателот на Република Ма-
кедонија, господинот Бран-
ко Црвенковски, и на ми-
нис терот за надворешни 
работи, господин Антонио 
Милошоски, во врска со ус-
тавната обврска на Репуб-
лика Македонија кон маке-
донските малцинства во со-
седните држави, за кои, ка-
ко што потсети министерот 
Милошоски, "Рамковната 
кон  венција на Советот на 
Европа најдецидно пред ви-
дува дека заштитата на на-
ционалните малцинства ве-
ќе не е внатрешно прашање 
на државите, туку област на 
меѓународна соработка".

Како организација чија 
ми сија е поврзана со сос тој-
бите на македонските за ед-
ници ширум светот, вклу чу-
вајќи ги и македонските 
мал цинства во соседните 
држави, ОМД во целост ги 
поддржува определбите на 
македонските државни ин-
ституции конечно јавно да 
се заложат за правата на  
Македонците во соседните 
земји. ОМД бара декла ра-
тив  ната поддршка на маке-

донските власти да биде 
кон  кретизирана со актив-
ности во меѓународните ин-
ституции, но и со конкретна 
поддршка и средби со ма-
кедонските организации во 
соседните земји. 

Обединетата македонска 
дијаспора смета дека до се-
гашната неангажираност на 
македонските власти околу 
македонските малцинства, 
стравувајќи дека каква би-
ло акција би била сфатена 
како мешање во внат реш-
ните работи на соседите, ќе 
биде минато. Всушност, ни-
ту македонските власти ни-
ту, пак, меѓународните инс-
титуции не ги осудија сред-
бите кои редовно се одр жу-
ваат меѓу албанските влас-
ти и претставниците на ма-
кедонски Албанци или, пак, 
сличните активности на бу-
гарските државни агенции 
кои постојано ги помагаат 
Бугарите во странство. Не-
прикосновено право на се-

која матична држава е да се 
грижи за своите сонарод-
ници.

Обединетата македонска 
дијаспора предупредува де-
ка се алармантни акту ел ни-
те политички случувања во 
соседните држави, каде што 
во пораст се ултранацио-
налистичките партии, кои 
директно вршат притисок 
врз македонското малцин-
ство. Исто така, загрижу вач-
ки се и последните мал тре-
тирања и заплашувања од 
страна на бугарските влас-
ти врз потписниците на 
ОМО Илинден ПИРИН, со 
цел да се спречи регис три-
рањето на оваа партија. 
Затоа, нашата организација 
ги повикува македонските 
власти итно да реагираат 
на овие конкретни нару шу-
вања на човековите права, 
кои се спротивни на неодам-
нешните одлуки на Европ-
скиот суд за човекови пра-
ва. Македонците во сосед-

ните држави постојано се 
репресирани и крајно вре-
ме е да се актуелизира ова 
прашање.

Обединетата македонска 
дијаспора (ОМД) е осно ва-
на во 2004 година и таа е 
меѓународна членска орга-
низација, лоцирана во Ва-
шингтон, САД, која ги за ста-
пува интересите и потре-
бите на Македонците и на 
македонските заедници во 
светот.
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