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Дипломатијата на Република 
Македонија има остварено 
исклучително голем број значајни 
активности во меѓународната 
заедница. Сите тие се резултат на 
новата глобална концепција на 
самостојната надворешна политика 
на македонската држава. Нејзината 

стратегија е дефинирана и се 
остварува од денот на самостојноста 
и сувереноста - 8 септември 1991 
година, кога повеќе од 96 проценти од 
вкупното население на референдум 
се изјасни за суверена, самостојна 
и демократска држава Република 
Македонија. 

Д-Р ДЕНКО МАЛЕСКИ 
(20.3.1991- 9.2.1993) 

СТЕВО ЦРВЕНКОВСКИ (9.2.1993-6.7.1993) 
(ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДА И 
ВРШИТЕЛ НА РАБОТИТЕ МИНИСТЕР ЗА 
НАДВОРЕШНИ РАБОТИ)
 (6.7.1993-23.2.1996) 

Д-Р ЉУБОМИР ФРЧКОСКИ 
(23.2.1996-29.5.1997) 

Д-Р БЛАГОЈА ХАНЏИСКИ 
(29.5.1997-30.11.1998) 

АЛЕКСАНДАР ДИМИТРОВ 
(30.11.1998-30.11.2000) 

Д-Р СРЃАН КЕРИМ 
(30.11.2000-13.5. 2001)

Д-Р ИЛИНКА МИТРЕВА (13.5.2001-
30.11.2001 и 1.11.2002- 26.8.2006)

СЛОБОДАН ЧАШУЛЕ (30.11.2001-
1.11.2002)

АНТОНИО МИЛОШОСКИ 
(АКТУЕЛЕН МИНИСТЕР ЗА 
НАДВОРЕШНИ РАБОТИ НА РМ)

ДИПЛОМАТИЈАТА И МАКЕДОНСКОТО      ИСЕЛЕНИШТВОДИПЛОМАТИЈАТА И МАКЕДОНСКОТО  
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МАКЕ ДОНСКОТО МАКЕ ДОНСКОТО 
ИСЕЛЕНИШТВО Е СТАРОИСЕЛЕНИШТВО Е СТАРО  
КОЛКУ МАКЕДОНСКАТА КОЛКУ МАКЕДОНСКАТА 

ИС ТОРИЈАИС ТОРИЈА

Од книгата на Пандил 
КОСТУРСКИ

Иселеништвото е старо колку и чо-
вештвото. Како етничка и соци-
јална категорија тоа е предмет на 

широк интерес и проучување, како во 
матичната земја, така и во земјите на на-
селувањето. Преселувањето на насе ле-
нието се јавува во разни историски окол-
ности. До тоа доаѓа во време на војни, 
како и во време на мир, врз основа на ме-
ѓународни договори или на едно стра ни 
одлуки на одделни држави. Едностра-
ните одлуки на државите најчесто до-
биваат облик на протерување (на при-
мер, на Евреите и на Маврите од Шпанија 
при крајот на XVI век, или на Маке дон-
ците на почетокот од XX век). За тоа мо-
жат да одлучат непосредно заинте ре си-
раните држави или, пак, трети држави. 
Со конвенциите од 27.11.1919 г. меѓу 
Грција и Бугарија, и од 30.1.1923 г. меѓу 
Грција и Турција иселени се голем број 
Македонци од Грција. Од друга страна, 
за иселувањето на Германците од то-
гашна Чехословачка, Полска и од Унга-

рија одлучиле трите големи сили со 
Пост дамскиот договор од 1945 година. 

Денес, според правниот поредок на 
Обединетите нации, присилното иселу-
вање на населението е спротивно на 
член 13 (правото на избор на држава за 
живеење) и член 15 (правото на др жав-
јанство) од Општата декларација за пра-
вата на човекот, како и на член 27 (каде 
на етничките, верските или на јазичните 
малцинства им се гарантира правото на 
сопствен културен живот, изразување 
на верата и сопствен јазик), од Меѓу на-
родниот пакт за граѓански и политички 
права, кој влезе во сила на 3.1.1976 го-
дина. Анализата на македонското исе-
леништво покажува дека во секој днев-
ната комуникација се среќаваат повеќе 
термини за означување на иселе ниш-
твото: иселеници; Македонци во стран-
ство; македонска општественост во ст-
ранство; македонско национално мал-
цинство; македонска колонија; маке дон-
ска општина; македонска комуна; дија-

спора; гастарбајтери; печалбари и други 
т.н. парафрази. Во Уставот на Република 
Македонија се употребува терминот 
"иселеници". Овој термин најчесто бил 
употребуван во поранешните источно-
европски земји. Во меѓународноправната 
"комуникација" и меѓународните од но-
си, по усвојувањето на Општата декла-
рација за правата на човекот (од Ге не-
ралното собрание на Обединетите на-
ции на 10.12.1948 година), се употре бу-
ваат термините: емигрант, емиграција и 
емигрирање.

Емигрант (lat. emigrans), тој што се 
иселува, иселеник, тој што ја напушта 
сво јата татковина (земја), особено од по-
литички и од верски причини. Еми гра-
ција (lat. emigratio), процес на иселување 
од земјата, сите бегалци.

Емигрирање (lat.emigrare), да се исе-
лиш, да избегаш од земјата од политички, 
верски или од други причини. Ими гра-
ција - процес на доселување во друго 
место. Миграција - територијални пре-
селби на населението во светот преку 
преселнички движења. Поранешните ис-
точноевропски системи, по правило, во 
својата политичка и научна мисла ги 
употребувале термините "политичка 
еми грација" и "иселеништво", сакајќи да 
направат разлика меѓу политичките и 
"другите" мотиви за иселување. Овие 
држави водеа воено-полициски досиеја 
за т.н. политичка емиграција - сметајќи ја 
за опасна за нивните социјалистички и 
комунистички системи. За втората кате-
горија, иселеништво, како не толку опас-
на, се градеше посебна стратегија за ин-
доктринирање со социјалистичките и 
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комунистичките идеи, дури се формираа 
и партиски ќелии во кои активно беа 
вклучувани дипломатско-конзуларните 
претставништва и самите дипломати. Во 
овој аспект има една специфична појава 
за Македонците. Обично Македонците 
иселени од Република Македонија, која 
беше во рамките на тогашна СФРЈ, беа 
третирани како иселеништво, додека си-
те други Македонци, иселени од другите 
окупирани делови на Македонија, беа 
сметани за политичка емиграција. Како 
експерти за создавање нови термини и 
парафрази, нив не ги интересираше тоа 
што во западната литература не постои 
терминот иселеништво, туку емиграција, 
имиграција и миграција т.е. процесите 
на иселување, доселување и пресе лнич-
ките движења. Очигледна беше вме ша-
носта на политиката во науката. Така, 
наместо терминот emigration, кој е со ла-
тински корен, се измисли терминот исе-
леници, со словенски (источно ев ропски) 
корен. На меѓународниот научен собир 
"Миграционите движења и етничките 
промени во Македонија од антиката до 
денес", одржан на 7 и 8 март 1994 година 
во Скопје, беше истакнато дека "пре сел-
ничките бранови се јавуваат уште во за-
родишот на човечката цивилизација, 
многу векови пред нашата ера". Причини 
за преселнички движења, за иселување 
и населување има многу - сточарењето, 
појавата на рударството и на занает чис-
твото, на ѕидарството, бегствата пред 
воените разурнувања, територијалните 
аспирации и асимилационо-дискрими-
наторските процеси. Македонското исе-
леништво е старо колку македонската 
историја и постоење. Целта на одењето 
на гурбет била да се избега од војните и 
од територијалните аспирации на со-
седните земји, од злото, маката, од ту-
ѓите окупаторски власти, од немаштијата, 
да се најде спас од процесите на де ма-
кедонизација, спас за сопствената кожа 
и подобар живот како спас за најмилите. 
Од арно никој не бегал. Иселеништвото 
и до денес не е доволно истражено. По-
единечните истражувања се правени 
повеќе од лични причини и внатрешни 
пориви. Затоа е скромна докумен та ци-
јата, а големи проблемите со кои се су-
дира секој истражувач на македонското 
иселеништво. Нема многу да се погреши 
ако се констатира дека широките и по-
длабоки научни истражувања на таа 
сложена проблематика претставуваат 
им ператив за македонската политика. 
Проучувањето на македонското исе ле-
ништво за сегашната наша реалност до-
бива нови димензии во рамките на по-
требата од поставување нови релации 
во разјаснувањето на многу области од 
животот на Македонците, особено на 
оние кои ја напуштиле својата татковина 
и се населиле по цел свет. Иако ваквите 
барања ги поставуваат науката и иселе-
ништвото, секоја држава на која й е бит-
но зачувувањето на културата, на тра ди-
циите и на обичаите, на етничката при-

падност, на сопствениот идентитет, тре-
ба на вистинскиот начин да дејствува во 
смисла на поставување на ова прашање 
во делот на виталните национални ин-
тереси, особено кога, како во маке дон-
скиот случај, иселеништвото има голема 
бројност и исклучително значење. 

Македонското иселеништво како по-
јава е последица на три причини:

1. Геополитичката положба на Ма ке-
донија, територијалните аспирации - екс-
панзионизмот на соседните земји и ин-
тересите на големите сили.

2. Асимилационо - дискримина тор-
ските процеси на демакедонизација.

3. Несогласувањето и бегствата на Ма-
кедонците од туѓите окупаторски власти. 
Комплексноста на оваа појава ни дава 
право да констатираме дека другите при-
чини, како желбите за подобар живот, 
печалбарството т.н. економски и потесни 
социјални проблеми, само се последици 
на политичките, наметнати од туѓите 
власти и од немањето сопствена држава, 
чија главна цел би била зачувувањето на 
сопствената територија, зачувувањето 
на сопственото население, изградбата 
на демократска власт  и подобрувањето 
на животот на населението во неа. 

Анализата на воените походи за и во 
Македонија, како и анализата на обем-
ната архивска документација за владе-
ењето на туѓите, окупаторските власти 
во неа, ја потврдува генералната теза за 
најзначајните причини за иселеничките 
процеси кај македонското население. 
Од меѓународно-правен аспект, исе ле-
ништвото е последица на примената на 
сила во меѓународните односи. Од де-
нешен аспект на постоење на маке дон-
ската држава, феноменот на сила во ме-
ѓународните односи ја наметнува по-
требата од дефинирање на факторите 
кои можат неа да ја намалат или да ја 

ограничат. Главно има две групи фактори 
кои можат да ја ограничат или да ја на-
малат оваа сила. Во првата група се нао-
ѓаат т.н. субјективни пречки, кога владе-
јачкиот слој смета, врз основа на вна-
трешниот развој, дека употребата на 
сила би можела да предизвика големи 
нарушувања, пред сè, од материјална 
при рода, па затоа се откажува од при-
мената на сила. Во втората група по себ-
но се истакнуваат факторите на потен-
цијалните способности на противниците, 
кога поради овие се бара дисципли ни-
рање на сопствената сила, зашто неј зи-
ното истакнување би можело да доведе 
или до непознати или до сосема нега-
тивни последици. Во денешната фаза на 
меѓународните односи може да се најдат 
голем број елементи кои ја лимитираат 
употребата на сила, особено нејзиниот 
воен облик. Еден од нив произлегува и 
од ситуацијата во која се манифестира 
специфичниот однос меѓу желбите и вис-
тинските можности за дејствување на 
одделните држави или военополитички 
коалиции. Постојаните ефективи на си-
ла, независно од тоа колку се големи, 
никако не мора да соодветствуваат на 
степенот на вистинската применливост. 
Врз степенот на можностите за кон крет-
на примена на сила, влијаат безброј вна-
трешни и надворешни околности, а креа-
торите на надворешната политика мо-
раат претходно прецизно да ги испитаат 
сите. Прашањето за добивање внатреш-
на поддршка за акција во која денес би 
се употребила сила станува многу важно 
на меѓународен план, бидејќи ниту нај-
силните држави (на пример, САД) силата 
не можат неограничено да ја употре-
буваат, а тоа да не предизвика многу зна-
чајни општествено-политички рефлек-
сии и потреси. Од друга страна, во ме-
ѓународно-правната регулатива, исто 
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така, се поставени норми на однесување. 
Во Преамбулата на Повелбата на Обе-
динетите нации стои јасно истакнато на-
челото на употребата на сила исклу чи-
телно во заеднички интерес на сите 
член ки на Организацијата. Со член 2, 
параграф 4 од Повелбата на ООН не са-
мо што е забранета употребата на сила, 
туку се забранува и самата закана со си-
ла. Иако Повелбата не го дефинира пои-
мот сила, ниту прави обид да ги преци-
зира акциите кои би можеле да се на-
речат со тоа име, сепак во правно-поли-
тичката интерпретација на Повелбата 
треба да се земе широката формулација, 
која под поимот "сила" ја подразбира не 
само употребата на вооружени сили, 
туку и на секој друг вид физичка сила, 
вклу чувајќи ги и блокадите, воените про-
паганди итн. Друг фактор кој ја огра ни-
чува примената на сила е проценета на 
ефектите кои одделна акција би ги има-

степенот на нејзината вистинска при-
мена се оценува како доказ за немоќ на 
одделна држава. Во денешниов меѓуза-
висен свет политиката на сила не смее 
да има предност над меѓународните пра-
вила на однесување, а кршењето на тие 
меѓународни норми јасно покажува де-
ка силите на империјализмот и хеге мо-
низмот, на алчноста за туѓи територии, 
на пример, четиригодишната игра околу 
целосното признавање на Република 
Македонија од страна на меѓународната 
заедница - во денешната фаза не се во 
состојба со нормални средства да ги реа-
лизираат своите цели. Поради тоа, неза-
висно од тоа што сè уште не се почи ту-
ваат правилата на меѓународното право 
ниту, пак, сите ситуации се вистински те-
мели на меѓународните односи, во одно-
сите кон нив и во поставувањето на по-
литиката врз нивните начела или против 
нив, можно е да се согледа и да се про-

атрибути на независноста и постојаниот 
материјален просперитет. Овие витални 
интереси секоја државна организација 
ги поставува како најзначајни во хие-
рархијата на политичките вредности и 
ги ангажира сите средства во нивната 
одбрана. Секоја надворешна политика 
во центарот на своето интересирање ја 
поставува непречената реализација на 
овие атрибути, сметајќи дека постои нор-
мален степен на национална безбедност 
доколку на овие атрибути на државноста 
не им се заканува опасност. Иселе нич-
ките процеси се условени и од меѓуна-
родната безбедност на државата. Тоа 
подразбира отсуство на каков било ст-
рав од напад или од закани од друга др-
жава или од повеќе држави. Меѓуна род-
ната безбедност би требало да значи 
чувство на безбедност на сите членови 
на меѓународната заедница како целост 
дека во меѓународниот политички по-
редок постојат такви односи, или такви 
механизми, кои овозможуваат на сите 
држави да им се гарантира и во прак-
тиката да им биде обезбедена безбед-
носта. Ова начело е многу значајно за од-
делни држави, на пример, за Македонија, 
кои во минатите периоди на меѓуна-
родните односи, поради својата погодна 
геополитичка положба, биле несигурни 
на своите територии, биле потресувани 
од големи иселенички процеси. Затоа 
вкупната надворешно-политичка деј-
ност, во практиката треба да биде под-
редена на осигурување на националната 
безбедност, како збир на мерки со кои 
ќе се гарантираат нормалното егзисти-
рање на државата и човековите права, 
како најбитен предуслов за спречување 
на нови бегства и иселенички процеси.

Завладувањето со економските богат-
ства, покрај стратешките предности, бе-
ше основниот мотив на агресивната по-
литика на Србија, Бугарија и на Грција 
кон Македонија. Нив особено ги при-
влекуваа македонските жита, лозјата, 
овошјата, тутунот, памукот, сусамот, ана-
сонот, афионот, свилената буба, рибниот 
фонд, сточарските производи, рудните 
богатства - хром, злато, олово, сребро, 
же лезо, цинк, бакар, лигнит и др. Покрај 
ова, долините на Вардар и на Струма 
обезбедуваат брз и сигурен излез на 
Егејско Море, односно на Медитеранот, 
преку солунското и кавалското при ста-
ниште. До Првата балканска војна (1912) 
Србија, Грција и Бугарија воделе цр ков-
но-просветна и вооружена четничка 
борба во Македонија за свои сфери на 
влијание. Ова било причина Маке дон-
ците да бегаат пред нивниот терор и да 
се иселуваат од Македонија.

ла врз однесувањето на другите држави. 
Имено, во денешниот сè поповрзан свет, 
државите мораат, без оглед на својата 
сила, сè повеќе да сметаат на реакциите 
од другите земји. Поради тоа, и степенот 
на примената на сила многу внимателно 
се проценува. Примената на сила мора 
да биде селективна, многустрана и мно-
гу точна, зошто степенот на непотребна 
сила, поставен за реализација на целите, 
може да го комплицира остварувањето 
на замислената цел (на пример, ставот 
за "масовна одмазда"). Главното начело 
при примената на сила е точниот избор 
на местото и на средствата во моментот, 
кој најмногу соодветствува на замис ле-
ната политичка цел. Видот и степенот на 
примената на сила предизвикуваат и 
различни реакции во меѓународната за-
едница, каде многу негативно се гледа 
на употребата на сила во одделни слу-
чаи, кога таа цврсто е манифестирана, а 

цени однесувањето на одделните држа-
ви во меѓународните односи и да се 
види нивното пошироко определување, 
иако креаторите на примената на сила 
се обидуваат да докажат дека постојат 
ситуации, во кои нормите на меѓу народ-
ното право, божем поради сложеноста 
на ситуациите, не се применливи, па 
затоа е слободна можноста за употреба 
на сила (на пример, американската агре-
сија во Виетнам или руската агресија во 
Авганистан). Бидејќи иселеничките про-
цеси се тесно поврзани со безбедноста 
на државата за секоја држава централно 
место во нејзините активности зазема 
обезбедувањето на националната без-
бедност, а со тоа и спречување на не-
задоволството кај населението и на по-
јавата на иселеништво. Безбедноста на 
државата на прво место подразбира неј-
зин физички опстанок и опстанок на неј-
зиното население, заедно со основните 

ЗАВЛАДУВАЊЕТО СО ЕКОНОМСКИТЕ БОГАТСТВА ЗАВЛАДУВАЊЕТО СО ЕКОНОМСКИТЕ БОГАТСТВА 
ЦЕЛ НА АГРЕСИВНАТА ПОЛИТИКА НА СРБИЈА, ЦЕЛ НА АГРЕСИВНАТА ПОЛИТИКА НА СРБИЈА, 
БУГАРИЈА И ГРЦИЈАБУГАРИЈА И ГРЦИЈА


