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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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ПАРЧОС УВАЊЕ НА ПАРЧОС УВАЊЕ НА 
МАКЕ ДОНСКОТО ЈА ДРОМАКЕ ДОНСКОТО ЈА ДРО

Од книгата на Пандил 
КОСТУРСКИ

ДИПЛОМАТИЈАТА И МАКЕДОНСКОТО      ИСЕЛЕНИШТВО  ИСЕЛЕНИШТВО

Уште од првите децении откако Гр-
ција ги завладеала македонските 
територии, насилно биле сменети 

топонимите, како и личните имиња на 
луѓето само затоа што не биле грчки.

Во 1907 година, со Законот бр.1051 и 
Упатството (од 10.10.1919 г.) се дадени 
детаљни упатства за преименување на 
топонимите во "новоослободителни те-
ритории на Северна Грција"; во 1909 
година, со Указот бр.125, била фор ми ра-
на Државна комисија за изучување на 
топонимите; во 1922 година Државната 

лото македонско население. Како илу-
страција нека послужат следните при ме-
ри: гратчето Рупишта е преименувано 
во Аргос Орестикон; градот Воден во 
Едеса; градот Лерин во Флорина; селото 
В'мбел во Мосхохорион; селото Кутлеш 
(кое се прослави по археолошките нао-
ди за долината на царевите Филип и 
Алек  сандар) е прекрстено во Вергина и 
сл. Во јули 1982 година, Парламентот на 
Република Грција го донесе дис кри ми-
наторскиот Закон бр.1268/82 за струк-
турата и функционирањето на високо-

од кои секоја година на Скопскиот уни-
верзитет се запишуваа просечно по 150/
200 - се префрлуваа на соодветните уни-
верзитети во Белград, Ниш и во Са раево, 
додека еден дел се вратија во Грција. Со 
овој акт на грчкиот Парламент се на-
прави дискриминација на маке дон скиот 
јазик и на македонскиот народ. Од де-
нешен аспект, значаен за македонската 
дипломатија по 4-годишното грчко по-
пречување на целосното меѓународно 
признавање на Република Македонија, е 
фактот што, во погорниот грчки акт, тие 
сами, односно нивниот Парламент со 
свој акт признаваа македонски Универ-
зитет, а тоа подразбира и признавање на 
името Македонија. Додека Грција спро-
ведуваше асимилациско-денациона ли-
заторски притисоци за демакедонизација 
на Македонците директно со законски 
акти, другите соседни држави за истата 
цел применуваа "покултурни" и "посуп-
тилни" методи. Раселените Македонци 
низ целата бугарска држава евидентно 
ја отсликуваа таквата бугарска политика. 
Раселувањето на Македонците од делот 
на Македонија под Бугарија се спро ве-
дува за да се спречи нивното хомо ге-

комисија за топоними го објавила Упат-
ството бр. 426 за промена на топонимите; 
во 1926 година бил донесен Указот бр. 
332 за преименување на селата, гра до-
вите и паланките; во 1927 година, со 
Указот бр.287, биле одредени казнени 
мерки за неспроведувањето на преиме-
нувањето. Во истиот дух биле донесени 
и други закони и укази: на 13 мај 1929 
година - Законот бр. 4096; на 18 јуни 
1935 година - Законот бр.6429; на 22 но-
ември 1938 година - Законот бр.1418; на 
4 декември 1945 година - Законот бр. 697.

До 1970 година во Егејскиот дел на Ма-
кедонија (денес Северна Грција) се про-
менети вековните имиња на 1.666 на-
селени места, илјадници топоними, како 
и личните имиња и презимиња на це-

образовните институции, во кој со член 
49 се предвидува "забрана на грчките 
граѓани да студираат на универзитетите 
во кои наставата се изведува на јазик кој 
пошироко меѓународно е непознат''. 
Веднаш потоа, врз основа на овој Закон, 
на 15 ноември 1982 година Минис тер-
ството за просвета и религија на Ре-
публика Грција донесе одлука Н - 5421, 
со која конкретно е определено дека 
"одредбите на спомнатиот закон" ќе се 
применуваат за македонските уни вер-
зитети. На тој начин грубо и слепо се 
негираше културниот и националниот 
идентитет на македонскиот народ и не-
говото меѓународно право на самостојно 
културно и национално издигнување. 
Потоа, најголем дел од грчките студенти - 

низирање, од кое можат да произлезат 
нивни национални и територијални ав-
тономии. Српската политика на асими-
лација на Македонците, за разлика од 
грчката и од бугарската, се служеше со 
поинакви асимилациони средства и ме-
тоди. Таа сметаше дека преку економ-
ската зависност на македонското сто-
панство од српското, во рамките на по-
ранешна авнојска Југославија, како и 
преку мешаните бракови, ќе спроведе 
успешна асимилација на културниот и 
на националниот идентитет на оние Ма-
кедонци кои биле свесни за последиците 
од дискриминаторските методи и про-
цеси на демакедонизација и не се со-
гласувале со нив, па морале да еми гри-
раат и да се иселуваат.
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Третата причина на Македонците за 
бегства и за иселување од родните ог-
ништа надвор од Балканот и од европ-
скиот континент е несогласувањето со 
туѓите окупаторски власти кои во Маке-
донија, па и на целиот Балкан, владееле 
со векови. Внимателна анализа на го-
лемиот број војни водени против Ма-
кедонија и за нејзината територија и на 
долговековното туѓо окупаторско вла-
деење над македонската територија и 
население, покажува дека со Македонија 
владееле туѓи власти повеќе од 20 века. 

По седумнаесетгодишно војување ме-
ѓу Македонија и Рим, пред Христа, Рим-
ската империја владеела од 142 г. пр.н.е. 
до 324 н.е., Византија владеела од 342 до 
610 година, бугарско владеење било од 
852 до 969 година,  византиско владеење 
од 969 до 985 година, ви зан тиско вла де-
ење од 1019 до 1185 година, бугарско-ви-
зантиско владеење од 1203 до 1282 го-
дина, српско владеење од 1282 до 1371 
година.

Турската војска, по 20-годишно воју-
вање против српската власт, ја зазема 
цела Македонија, така што од 1371 до 
1912 година, владее Турција. Српско, ал-
банско, бугарско и грчко владеење има 
од 1912 до 1944 година.

Република Македонија, во федерација 
со други пет републики, го пренесе сво-
јот суверенитет врз Сојузот на Југо сло-
венската федерација од 1944 до 1991 
година. Тоа беше и парадоксот. Прво беа 
формирани федерални органи, а потоа 
беа конституирани републиките. 

Република Македонија, како само стој-
на, суверена и демократска држава, е од 
8 септември 1991 година, кога на родот 
на референдум се определи за нејзина 
независност. Истражувањата на владе-
ењето на туѓата власт од 1913 го дина ги 
покажуваат неговите следни каракте-
ристики: Во 1913 година Ма ке донија е 
по делена на три дела, меѓу Србија, Гр-
ција и Бугарија, а една година пред тоа - 
дел под Албанија. Во сите четири др жа-
ви, меѓу Првата и Втората светска војна, 
во подолг временски пе риод владеат 
фашистички режими, кои применуваат 
посебен политички терор и економско 
осиромашување, со цел да го асими ли-
раат, денационализираат или да го про-
тераат македонскиот народ од Маке до-
нија, односно да извршат про мена на 
нејзиниот етнички состав. Во 1941 го ди-
на, македонскиот народ во си те четири 
окупирани делови на Маке донија ма-
совно застанува на страната на анти фа-
шистичката коалиција, гледајќи ја во за-
едничката борба својата шанса за на-
ционално и социјално ослободување. 
Во текот на Втората светска војна маке-
донскиот народ создаде своја војска (во-
оружени формации), органи на власта, 
училишта на македонски јазик и кон тро-
ла на своите територии. На конферен-
циите меѓу Рузвелт, Сталин и Черчил во 
Техеран, од 28 ноември до 1 декември 
1943 година, е договорено "границите 

на Југославија да останат исти, освен 
западните...", а на Јалта, од 4 до 11 фе вру-
ари 1945 година, е извршена поделба на 
сферите на влијание меѓу сојузниците 
на антифашистичката коалиција. Така бе-
ше одредена и судбината на маке дон-
скиот народ повторно да живее по делен 
во четири држави, кои подоцна пот пад-
наа меѓу четирите глобални по делби на 
светот (Југославија - невр за ните; Грција - 
западниот блок; Бугарија - ис точ ниот 
блок, и Албанија - источниот блок, а по-
тоа блиски врски со Кина). Ре пуб лика Ма-
кедонија (Вардарскиот дел на Ма кедо-
нија, односно нејзиниот се верен дел, 
приграбен во 1913 година од Србија со 
Бу курешкиот договор, по доц на под Кр ал-
ството на Србите, Хрватите и Сло вен-
ците, односно Кралството Југо сла ви ја, 
како и под Титова Југославија, ФНРЈ, од-
носно СФРЈ), со 100.000 луѓе под оруж је, 

меѓу Југославија, Грција и Турција, при 
што од југословенска страна беше даден 
влог - да се премолчува,  да се "за мрзне" 
македонското прашање. Во ме ѓувреме 
беше уапсен првиот шеф на ма кедон-
ската држава Методија Андо нов-Ченто, 
а исто така, и голем број инте лектуалци. 
Цел на затворањето бе ше да се спречи 
покренувањето на "ма ке донското пра-
шање" и осамосто ју ва њето на Република 
Македонија, која й  имаше отстапено дел 
од својот суверенитет на Југословенската 
федерација. Делот на Македонија пр и-
грабен од Грција, по по разот на Грција 
во војната со Турција во 1922 година, бе-
ше населен со голем број христијани 
при грчко-турската размена на насе ле-
ние врз верска основа. Заради разви ва-
њето на "грчкоста" на новите територии, 
грчката држава, која тогаш се прошири 
за 68 отсто, а населението го зголеми за 

Грубо и слепо се 
негираше културниот 
и националниот 
идентитет на 
македонскиот народ и 
неговото меѓународно 
право на самостојно 
културно и национално 
издигнување.

со сопствени сили сама се ос лободи, 
при што даде 25.000 жртви и претрпе 
огромни материјални штети и пусто ше-
ња. На 2 август 1944 година се консти ту-
ира Република Македонија ка ко демо-
кратска држава, во присуство на прет-
ставници на Велика Британија, САД и 
СССР како сојузничка мисија. По заос тр у-
вањето на односите Тито - Сталин, сле-
деше троен пакт за спас на Југо сла вија 

78 отсто, не ги почитуваше човековите 
права од меѓународните об врски и до-
говори кон македонското на ционално 
малцинство, особено во пе риодот на 
Метаксасовата фашистичка диктатура 
(1936-1941), што како прак ти ка е при сут-
но и денес. Придржувајќи се кон дого-
ворите од Техеран и Јалта, ан гло аме ри-
канците ги поддржаа грчките мона рхо-
фашисти во Граѓанската војна, која трае-

Турската војска, по 
20-годишно војување 
против српската власт, ја 
зазема цела Македонија, 
така што од 1371 до 1912 
година, владее Турција. 
Српско, албанско, 
бугарско и грчко 
владеење има од 1912 до 
1944 година.



(продолжува)
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ше од 1946 до ноември 1949 го дина. Ре-
зултатот од поразот на маке дон ските 
вооружени сили, кои се бореа за едно со 
грчките, предводени од КПГ, бе ше уки-
нувањето на органите на власта, на учи-
лиштата и сл. и протерувањето и бегс тво-
то на повеќе од 100.000 Маке донци и 
28.000 деца од 2 до 14 години, за кои по-
следиците од тоа траат и денес. 

Поради геостратегиската положба на 
Република Грција, во услови на постоење 
на три комунистички држави на Бал ка-
нот, и заканувачкото присуство на со-
ветската црноморска флота, нејзините 
западни сојузници й правеа отстапки, 
вклучувајќи ги тука и премолчувањата 
на реалноста - малцинските човекови 
права, односно односот кон нив - со ве-
тувањето за етничко чистење, толери-
рањето на невистините за минатото итн.

Делот на Македонија заземен од Бу-
гарија во текот на Втората светска војна 
масовно се крена на оружје. Маке дон-
ците извојуваа свои национални права 
(локална власт, училишта на македонски 
јазик, културни домови, право на сло-
бодно изјаснување, при што на првиот 
повоен попис како Македонци се де-
кларираа 165.000 граѓани итн.). Меѓутоа, 
тие придобивки беа анулирани од бло-
ковски причини по спорот Тито - Сталин, 
а Бугарија, како членка на источниот 
блок, тргна кон монолитност. Како ре-
зултат на тоа, ниту на декемврискиот по-
пис во 1992 година, иако имаше барања, 
не беше дозволена графа за слободно 
манифестирање на македонското на-
ционално чувство и изјаснување како 
Македонци. 

Југозападна Македонија (Пустец, Пр ес-
па, Голо Брдо, кои паднале под Ал ба нија 
при нејзиното формирање во 1912 го-
дина), цели 80 години живееше во ус-
лови на тоталитарни режими. По Втората 
светска војна, тамошните Македонци до-
бија формално право да се изјаснуваат 
како што сакаат, при што добија и право 
на школување на мајчин јазик во првите 
четири години од основното училиште. 
Со демократизацијата во Албанија, фор-
мирани се повеќе организации на Ма-
кедонците, чии лидери се изјаснуваат 
дека таму живеат повеќе од 250.000 Ма-
кедонци. Поделеноста на Македонија и 
на Македонците во четири држави и во 
четири света условуваше парчосување 
на македонското јадро, кое беше под-
ложено на четири индоктринации. Се-
која држава произведуваше свое ви ду-
вање на минатото, на историјата, на кул-
турата и воопшто на цивилизацијата на 
Македонија, со голема доза на субјек-
тивност и приврзаност кон стратегиските 
цели, како израз на блоковската при-
падност. Со падот на комунизмот и на 
блоковската поделеност се распадна и 
вештачката творба СФР Југославија и му-
тантот на југословенска нација. Репуб-
лика Македонија, како демократска др-
жава, се врати на изворниот субјек ти-
витет од нејзиното основање на 2 август 

1944 година, со европска опција кон ид-
нината.

Евидентни факти за притисокот врз 
Македонците и за иселување може да се 
најдат во Извештајот на данскиот Хел-
синшки комитет за положбата на Ма ке-
донците во Северна Грција. Во периодот 
од 19 до 27 јули 1993 година, групата со-
ставена од заменик-извршниот дирек-
тор на ''Хелсинки воч" од Њујорк, Луис 
Вајтман; Панајот Димитрас од Групата за 
права на малцинствата во Атина; и 
професорот Ерикс Сизби од данскиот 
Хелсиншки комитет, формира мисија за 
испитување на факти за грчкиот дел на 
Македонија, со цел да се следи грчката 
политика која се спроведува кон "сла-
вомакедонското" население, како и фак-
тичката положба на населението. При 
престојот во Грција групата беше по сто-
јано следена од полицијата, што спречи 
повеќе лица да земат учество во ин тер-
вјуирањата, кое потврди дека семејните 
имиња на Македонците биле погрчу ва-
ни, а плукани децата кои зборуваат ма-
кедонски. Македонскиот јазик се ома ло-
важувал со цел да се поттикне асими-
лацијата на Македонците. Со договорот, 
кој го потпишала во 1920 година пред 
Лигата на народите, Грција се обврза на 
малцинствата од негрчко потекло да им 
даде извесни права. Така, грчката Влада 
се обврза да основа специјален буџет за 
училиштата на малцинствата. Букварот 
наречен "Абецедар" во основа го има 
дијалектот кој се зборува во Лерин и во 
Битола, а беше отпечатен во Атина. Во 
оваа книга беше употребена латинична 
азбука, а јазикот значително се раз ли-
куваше од бугарскиот. Овој Буквар беше 
доставен и до Лигата на народите како 
доказ дека грчката Влада ги исполнила 
своите ветувања за македонското мал-
цинство. Грчкиот претставник во Лигата 
на народите, господин Василис Вендр-
амис, објави дека македонословенскиот 
јазик не е "ниту бугарски, ниту српски, 
туку е независен јазик''. Тој, исто така, из-
готви и лингвистички мапи, кои ги по-
кажуваат областите каде што се зборува 
македонски. Сепак, букварот никогаш не 
дојде до рацете на македонските деца за 
кои беше наменет, а грчката Влада ни-
когаш не презеде никакви чекори да им 
даде културни права на Македонците. 
Напротив, од 1926 година семејните 
имиња на Македонците беа погрчувани. 
Словенските географски имиња беа за-
менувани со грчки имиња, а словенските 
натписи во црквите беа отстранувани. 
Црковните служби во словенските црк-
ви беа забранети. Во 1936 година, во вре-
мето на диктатурата на Метаксас, "славо-
македонскиот јазик" беше забранет.

Резултатите од истражувањето во 
1992 и 1993 година на американскиот и 
на австралискиот континент за специ-
фиките на иселеништвото покажуваат 
дека од поранешните југословенски ре-
публики најмногубројно е иселе ниш-
твото од Република Македонија. Резул-

татите, исто така, покажаа дека помал 
број од ова иселеништво ја напуштило 
Република Македонија од идеолошки 
причини, поради отпорот против пора-
нешната југословенска творба, против 
српското влијание и против комунизмот. 
Поголемиот број од ова иселеништво се 
иселило поради политиката која ја во-
деше поранешниот југословенски врв за 
празнење на македонската територија. 

Може да се забележи дека сите оние 
места кои биле лежишта на патриотизам 
и револуционерен дух се смислено ис-
празнети, односно луѓето се иселени. За 
овие процеси е потребно дополнително 
научно истражување, но евидентно е 
следното: за политиката на испраз ну-
вање на Македонија е карактеристичен 
периодот по 1960 година. Тогаш, со на-
водната либерализација на политиката 
на одење на работа во други земји, доаѓа 
до иселување на поголем број работ ни-
ци и интелектуалци, заедно со семеј ства-
та, од СРМ, во прекуокеанските и за пад-
ноевропските земји. Во овие земји има 
Македонци иселеници од речиси сите 
општини на Република Македонија; ин-
тензитетот на нивното иселување е ра з-
личен и зависи од економско-поли тич-
киот момент, кој трае до денес.

СПОМЕНИК НА ПРОГОНЕТИТЕ


