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БИТКАТА ЗА МАКЕДОНСКАТА      КАУЗА МОРА ДА СЕ ДОБИЕ БИТКАТА ЗА МАКЕДОНСКАТА  
ЗА СВЕТОТ ДА ПРИЗНАЕ ДЕКА      МАКЕДОНЦИТЕ ПОСТОЈАТ!ЗА СВЕТОТ ДА ПРИЗНАЕ ДЕКА  

МАКЕДОНЦИТЕ ВО 
СОСЕДСТВОТО

2006 година ќе биде запомнета по многубројните реакции 
на Европскиот суд за човекови права во однос на Маке-
донците во соседните земји. 

Во јануари, Европскиот суд за чо ве кови права ја осуди 
Бугарија во врска со тужбата поднесена од ОМО "Илин ден" и 
утврди дека Бугарија е виновна затоа што неколку пати во 
1990/91г., во 1998/99 г. и во 2002-2004 година одбила да ја 
ре гистрира Организацијата. На 23 април Македонците кои 
беа собрани на Рожденскиот манастир, за да ја одбележат 
91-годишнината од смртта на Јане Сандански, им порачаа на 
бугарските власти: "Нехумани се вашите пресии и затворски 
казни со кои нè измачувавте со децении. Само поради тоа 
што сме Македонци, секој трет тврдокорен од Пиринскиот 
дел, ја почувствува суровоста на еклатантното кршење на 
човековите права од страна на бугарската држава". 

Во мај делегација на ОМО "Пирин" зеде учество во Ге-
нералната асамблеја на Европската слободна алијанса (ЕФА) 
во Брисел, која беше посветена на 25-годишнината од со з-
давањето на ЕФА, а на која ОМО "Пирин" доби статус на член 

набљудувач. И "Виножито" присуствуваше во Брисел, а неј-
зини активисти истакнаа два големи транспарента на кои 
пишуваше: "Укинете го грчкиот апартхејд", "Сега Копенха-
геншките критериуми да важат и за 'старите' членки на ЕУ". 

БУГАРИЈА ГО СМЕСТИ 
МАЛЦИНСТВОТО ВО МИНАТОТО 

"Македонското малцинство во Бугарија му припаѓа на 
минатото, а Бугарија и Македонија нема да се караат поради 
политички интереси и лоши луѓе, чија цел е да ги нарушат 
односите меѓу Софија и Скопје", порача бугарскиот премиер, 
Сергеј Станишев, во Скопје. 

Во јуни градоначалникот на Благоевград им порача на Ма-
кедонците да си одат во Македонија. Најголема поддршка за 
шовинистичките ставови на кметот на Благоевград дојде од 
ВМРО-БНД на Красимир Каракачанов, кој призна дека шпио-
нирал Македонци во корист на бугарските тајни служби.

ПОДДРШКА ОД 
ИСЕЛЕНИШТВОТО

Македонските организации и здру-
женија во светот во текот на цела 2006 
година, преку разни активности ги не-
гуваа македонската култура и традиции, 
а освен тоа ги следеа и случувањата со 
македонското малцинство во сосед-
ството, за што и реагираа. Годинава во 
државава престојуваа двајца пратеници 
од Парламентот на Австралиската фе-
дерална држава Нов Јужен Велс, Питер 
Брин и Норин Хај, борци за македон-
ската кауза на австралискиот конти не-
нт, Балканот, и пошироко. Питер Брин 
беше член на делегацијата на Здруже-
нието на македонските општини од Ав-
сталија, кои ги посетија Македонците 
во соседните земји. При разговорот со 
него, тој потенцира дека засекогаш ќе 
трае неговата борба за човековите пра-
ва на Македонците, а ќе настојува се-
каде каде што постои македонско мал-
цинство, тоа да ги добие сите права кои 
му следуваат со меѓународните стан-
дарди.

Македонското меѓународно дви же-
ње за човекови права со седиште во Ка-
нада, во своето писмо до меѓународната 

АВСТРАЛИСКА ДЕЛЕГАЦИЈА ВО ГРЦИЈААВСТРАЛИСКА ДЕЛЕГАЦИЈА ВО ГРЦИЈА

јавност, побара Европската унија да 
влијае на Бугарија да ги почитува пра-
вата на Македонците во оваа земја. И 
Обединетата македонска дијаспора по-
бара ЕУ и Европскиот суд за човекови 
права да интервенираат за почитување 
на човековите права на македонското 
малцинство во Бугарија. 

Карактеристично е тоа што речиси 

севкупното македонско иселеништво й  
даде поддршка на Владата на Никола 
Груевски која, пак, го подготви Законот 
за изменување и дополнување на Из-
борниот законик во кој е предвидена 
одредба за гласање на иселениците во 
дипломатско-конзуларните претстав ниш-
тва. Наскоро овој Закон треба да вле зе 
во собраниска процедура.

Iseleni{tvoIseleni{tvo
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РЕТРО 2006РЕТРО 2006

БИТКАТА ЗА МАКЕДОНСКАТА      КАУЗА МОРА ДА СЕ ДОБИЕ   КАУЗА МОРА ДА СЕ ДОБИЕ 
ЗА СВЕТОТ ДА ПРИЗНАЕ ДЕКА      МАКЕДОНЦИТЕ ПОСТОЈАТ!  МАКЕДОНЦИТЕ ПОСТОЈАТ!

Прашањето за македонското мал-
цинство во соседството, долго време 
беше табу тема за нашите владејачки 
гарнитури, кои под изговор да не ги 
нарушат добрососедските односи 
молчеа за притисокот и за не при-
знавањето на нашето мал цин-
ство. Тоа и ден денес е оставено 
само на себе, а сè уште трае не-
говата борба со тамошните вл ас-
ти за добивање на нај ос нов ните 
човекови права. За разлика од 
инертноста на државните ор-
гани, нашиот неделник го от-
вори македонскиот инфор ма-
тивен простор токму за овие 
Ма кедонци, и речиси 13 години 
континуирано секоја владејачка 
гарнитура ја потсетува дека тре-
ба да се грижи не само за Ма ке-
донците во соседството, туку и за 
Македонците во светот, затоа што и 
едните и другите се нераскинлив дел 
од македонската држава. Но, на на-
шите коментари и интервјуа, па и 
критики, сите досегашни влади ос та-
нуваа глуви и свесно се откажуваа од 
нашинците, го уриваа мостот кој тре-
баше да ги поврзува сите Македонци. 
Многу пати досега, преку страниците 
на единствениот македонски светски 
неделник, апелиравме да им се врати 

соски, патриот по душа, кој не само 
што секогаш нè поддржуваше во на-
шите коментари и критиките за власта 
во однос на ова прашање, туку тоа е 

личноста која и финансиски ги по-
мага активностите на Македонците 

во со седството. 
И покрај позитивните одговори 

на Судот за човекови права во 
Стразбур за жалбите на нашите 
луѓе, соседните земји про дол-

жуваат со дискриминатор-
ската политика, а нашиот не-
делник сè уште бара одговор 
на пра шањето - зошто Ев роп-
ската уни  ја има двојни стан-
дарди кон земјите кои пре тен-
дираат или веќе се нејзини 
членки, и зошто не презема 

конкретни мерки против оние 
кои ги пре кршуваат основните 

човекови права. Во текот на своето 
по стое ње "Македонско сонце" ра бо-

ти на духовното обединување на маке-
донската кауза и на надминување на 
синдромот на разединетост кој, за 
жал, одамна има длабоки корени кај 
нашите и тоа на нивна штета. 

Сепак, добро е што по толку време, 
некако срамежливо, се насетуваат че-
корите кои почнува да ги прави оваа 
владејачка гарнитура во одбрана на 
македонското малцинство.

ВОЗОБНОВУВАЊЕ НА ОМО 
"ИЛИНДЕН" ПИРИН

На 25 јуни, 
во градот Го-
це Делчев, Ре-
публика Бу га-
рија, повеќе 
од петстотини 
М а  к е д о н ц и 
од повеќе бу-
гарски гра до-
ви и органи-
зации ја воз-
обновија пар-
тијата ОМО 
"Илинден" Пи-
рин. Засилени 
п о л и ц и с к и 
сили се гри-
жеа за без-

бедноста на основачкото собрание, пред чиј почеток чле-
нови на бугарската ВМРО-БНД на Красимир Каракачанов 
протестираа со пароли "Македонија е бугарска".

"МАКЕДОНСКА АГРЕСИЈА КОН 
БУГАРСКАТА ИСТОРИЈА"?

"Бугарија ги поддржува Македонија и Турција на патот 
кон ЕУ, но таа поддршка нема да е безусловна. Ние ќе на-
стојуваме од двете страни да ги почитуваат принципите на 
добрососедство и особено ќе следиме Македонија да не 
пројавува агресија кон бугарската историја и нација", изјави 
шефот на бугарската дипломатија, Ивајло Калфин.

Македонскиот амбасадор во Софија, Абдурахман Алити, 
беше изненаден од изјавата на Калфин и потенцира: "Маке-

правото на Македонците по потекло 
да можат да добијат државјанство, а 
ги повикувавме и да се огледаат на 
нашите сограѓани и на нивниот начин 
на размислување и работење. За сре-
ќа, овој неделник го има и вистинскиот 
човек, основачот Ѓорѓија - Џорџ Ата на-

КОНФЕРЕНЦИЈАТА НА ОМО КОНФЕРЕНЦИЈАТА НА ОМО 
"ИЛИНДЕН" ПИРИН"ИЛИНДЕН" ПИРИН

ЧЛЕНСТВОТО НА ОМО "ИЛИНДЕН"ЧЛЕНСТВОТО НА ОМО "ИЛИНДЕН"

Жаклина МИТЕВСКА
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донија со ништо не придонела да се даде таква изјава и да се 
има таков став кон нас". 

ОМО "ИЛИНДЕН" ПАРТИЈА?
ОМО "Илинден" инсистира да премине во политичка пар-

тија. На основачкото собрание одржано во текот на октом-
ври, за партиски лидер беше избран Јордан Костадинов. От-
како ќе соберат 5. 000 потписи последниот збор ќе го има 
Република Бугарија. 

ОБЈАВЕН АБЕЦЕДАРОТ
На почетокот на ок том-

ври Парламентарното со-
брание на Советот на Ев-
ропа ја повика Грција да ја 
ратификува Рамковната 
кон  венција за национални 
малцинства.

Европското биро за по-
малку употребуваните ја-
зици (ЕБПУЈ), Комитетот на 
ЕБПУЈ во Грција и партијата 
"Виножито", која е член на 
Европската слободна али-
јанса, ја објавија книгата 
Буквар - "Абецедар на маке-
донски јазик", кој во ноем-
ври беше промовиран во 
Атина и во Солун. Книгата 
има два дела. Првиот е ко-
пија на Абецедарот од 1925 
година, книга која била на-
менета за македонското на-
селение во Северна Грција, 
кој Грција го отпечатила по 
притисокот од европските 

др жави преку Друштвото 
на народите. "Абецедарот" 

никогаш не пристигнал до македонските деца, а грчките 
власти го кон фискувале и го уништиле.

Вториот дел од книгата е современ буквар на македонски 
јазик, каков што денес се изучува во цел свет.

НЕМА МЕШАЊЕ ВО 
ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

"Македонија предвидува засилена активност за уна пре-
дување на положбата на македонското малцинство во со-
седните земји, но тоа не преминува во мешање во вна треш-
ните работи. Наш став е дека припадниците на македонското 
малцинство треба да ги остваруваат своите права во држа-
вите чии државјани се но, исто така, и дека сите држави, во 
согласност со нивните меѓународни обврски, се должни да 
го гарантираат остварувањето на основните човекови пра-
ва, без каква и да е дискриминација", изјави министерот за 
надворешни работи на РМ, Антонио Милошоски (25 ок том-
ври), во интервју за Макфакс и за двонеделното списание за 
евроинтеграции "Macedonia in Europe".

НЕПРИЗНАВАЊЕ НА НАЈСТАРАТА 
ЦИВИЛИЗАЦИЈА НА СВЕТОТ

"Само ЕУ може да ја праша Бугарија дали Македонците 
имаат право да се кандидираат на избори со свои партии во 
Бугарија, сега кога земјата е на прагот на Унијата", изјави во 

интервју за Радио Слободна Европа бугарскиот амбасадор 
во Македонија, Михо Михов (30 октомври).

Грчката министерка за надворешни работи, Дора Ба ко-
јани, потенцира: "Се гордеам со квалитетот на грчката ди-
пломатија. Во Грција има само едно малцинство - мусли ма-
ните во Западна Тракија. Нема т.н. македонско малцинство. 
Кога и да се појавела политичка формација од името на так-
во цитирано или нецитирано малцинство, никогаш не успе-
вала да обезбеди народна поддршка. 

А портпаролката на МНР, Шпреса Јусуфи, констатира: "Не-
гирањето на постоењето на малцинствата понекогаш знае 
да биде и сојузник на потврдата за нивно постоење".

Iseleni{tvoIseleni{tvo

АБЕЦЕДАРОТ НА АБЕЦЕДАРОТ НА 
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИКМАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

НЕ СУМ СУДИЈА ВО 
ЕВРОПСКИОТ СУД

На почетокот на ноември бугарските власти ја одбија ре-
гистрацијата на ОМО "Илинден" Пирин, со образложение - 
користење знаме на туѓа држава, употреба на скратеното 
име на партијата и немање кворум на основачкото собра-
ние.

"ОМО 'Илинден' Пирин не ги исполнува условите за ре-
гистрација, а Бугарија нема зошто да се плаши од Меѓу на-
родниот суд за човекови права во Стразбур. Секој во Буга ри-
ја има право на самоопределување и нема никакви огра-
ничувања во однос на тоа. Бугарија ги признава инди ви-
дуалните права на своите граѓани", изјави Ивајло Калфин.

"Не сум судија во Европскиот суд за човекови права за да 

МИНИСТЕРОТ ЗА НАДВОРЕШНИ МИНИСТЕРОТ ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ НА РМ, АНТОНИО РАБОТИ НА РМ, АНТОНИО 
МИЛОШОСКИМИЛОШОСКИ
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од Мала Преспа стравуваат дека во процесот на дена цио на-
лизација државата ќе им одземе земјиште за да им го додели 
на Албанците. Станува збор за околу 70 хектари вишок, ут вр-
ден од албанската Централната државна комисија за рас-
пределба на земјиштето.

можам да давам свои оценки за судскиот систем во Бугарија 
и за нивните решенија во однос на формирањето политички 
партии. Но, сакам да ве уверам дека од бугарска страна бев 
уверен оти бугарската Влада воопшто нема да прави ни как-
ви пречки и е либерална во тој поглед, секој да може да го 
изрази своето национално чувство", рече Антонио Мило-
шоски.

ОДБИЕН АМАНДМАНОТ НА 
"ЗЕЛЕНИТЕ"-  БОРБАТА ЌЕ СЕ 

ВОДИ ВО СОБРАНИЕТО НА РМ
Комисијата за надворешни работи на Европскиот пар ла-

мент (23 ноември) го отфрли амандманот, со кој од Бугарија 
формално се бара регистрација на ОМО "Илинден" Пирин, 
со образложение дека не треба да се навлегува во про бле-
мите на конкретни малцинства. На почетокот на декември 
стотици членови на партијата ОМО "Илинден" Пирин беа 
приведени и испрашувани од бугарската полиција. 

Четворица пратеници од владејачката ВМРО-ДПМНЕ (по-
че токот на декември) испратија писмо до европскиот Пар-
ламент, со кој од европратениците побара да ја осудат бу-
гарската репресија над членовите на партијата и да побараат 
нејзина регистрација. Сите ќе ја поддржат Декларацијата за 
Демократска обнова на Македонија, за поддршка на Маке-
донците во соседните земји.

"На ова прашање РМ апсолутно не гледа како мешање во 
внатрешните работи на одредена земја, не го гледа поли-
тички, не го гледа историски, туку се работи за принципиелно 
прашање за заштита на човековите права, во случајов на 
малцинските права, вклучувајќи и децидна имплементација 
на одлуките од Судот во Стразбур", рече Шпреса Јусуфи, 
портпарол на МНР. 

На 15 декември, пред седиштето на Европската унија во 
Скопје, се одржа мирен протест, со барања за почитување 
на правата на Македонците во Бугарија. Во македонската ме-
тропола беше организирана и Прва национална конфе рен-
ција за Македонците од Егејскиот дел на Македонија.

НАША ЗЕМЈА ВО МАЛА ПРЕСПА 
НА АЛБАНЦИТЕ

На почетокот на декември, иако легално поставени од 
Советот на Општината, четири табли на македонски јазик за 
добредојде и довидување во Пустец, Мала Преспа, беа 
урнати со асистенција на албанската полиција. Партијата на 
Македонците во Албанија - Македонска алијанса за европска 
интеграција е сериозен кандидат да добие градоначалничко 
место во Пустец и затоа притисоците растат. Македонците 

ОД ПОСЕТАТА НА МАЛА ПРЕСПАОД ПОСЕТАТА НА МАЛА ПРЕСПА

БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ НА СРЕДБА СО БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ НА СРЕДБА СО 
МАКЕДОНЦИТЕ ВО ХРВАТСКАМАКЕДОНЦИТЕ ВО ХРВАТСКА

НАШИТЕ ВО СРБИЈА И ВО 
ХРВАТСКА

Претставници на Заедницата на Македонците во Србија 
дојдоа во Македонија (април) за да ја промовираат книгата 
"Што се случи со нас" од Гојко Илиевски, а во чест на де сет-
годишнината од институционалното организирање на ма-
кедонското национално малцинство во оваа наша соседна 
земја. На 16 мај, во присуство на голем број Македонци од 
Суботица се одржа основачко собрание на здружението 
"Вардар". Тоа е десетто здружение во Србија, со кое ќе се 
организираат културните и малцинските потреби и интереси 
на македонската заедница, која во овој дел на Ср бија брои 
околу 800 декларирани Македонци според по следниот по-
пис од 2001 година. 

Во октомври претседателот Бранко Црвенковски пре-
стојуваше во дводневна посета на Србија, при што имаше 
средби со македонското малцинство во таа земја. Во грат-
чето Јабука, Војводина, имаше средби со претставници на 
Националниот совет на македонското малцинство во Србија 
и со претседателите на македонските здруженија.

Во однос на промовирањето на македонската култура, 
активна беше и Заедницата на Македонците во Република 
Хрватска.

ПРЕТСТАВНИЦИ НА МАКЕДОНСКАТА ПРЕТСТАВНИЦИ НА МАКЕДОНСКАТА 
ЗАЕДНИЦА ВО СРБИЈАЗАЕДНИЦА ВО СРБИЈА


