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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

МАКЕДОНЕЦ ПОБЕ  

И з б о р иИ з б о р и

На последните локални избори во Р 
Албанија, прв пат во нејзината ис-
торија, Македонците учествуваа со 

своја политичка партија - Македонска али-
јанса за европска интеграција. По петнае-
сет години од паѓањето на режимот на 
Енвер Хоџа, Македонците во Албанија, ла-
ни регистрираа своја македонска партија 
и прв пат во историјата на Албанија до-
бија историска шанса слободно и де мо-

"Ова не е само победа на 
Македонска алијанса за 
европска интеграција, ова е 
победа на сите Македонци 
во Мала Преспа, ова е 
победа на Македонците во 
Албанија. Партијата ќе ја 
реорганизираме, 
демократски ќе ја 
консолидираме и до 
наредните локални и 
парламентарни избори се 
надеваме дека ќе имаме 
поголеми и подобри 
резултати на цела 
територија на Р Албанија. 
Победата на македонската 
партија во Мала Преспа ја 
врати довербата и 
достоинството на 
Македонците во цела 
Албанија и тоа нема веќе 
никогаш да го прокоцкаме. 
Мала Преспа очекува помош 
за својот локален развој и 
од Албанија и од 
Македонија. Ќе понудиме 
збратимување со Општина 
Ресен во Македонија и со 
Општина Преспа во Грција. 
Ќе им понудиме јасна 
перспектива и иднина на 
младите, ќе обезбедиме 
достоинствен живот за 
Македонците во Мала 
Преспа", изјави Едмонд 
Темелко во своето  
обраќање пред 
Македонците во Пустец.

крат ски да учествуваат на општи избори.
"Албанија, колку што е албанска, толку 

е и македонска држава. Во 1991 година 
Македонците во Мала Преспа регистри-
раа Организација за заштита на правата 
на Македонците во Албанија 'Друштво 
Преспа', со цел заштита и афирмација на 
нивните права. Набрзо потоа се регистри-
раа и македонските друштва 'МЕД' во Врб-
ник, 'МИР' во Тирана и 'ГОРА' во Кукс, за 
пр ед некоја година сите заедно да се обе-
диниме во Заедница на Македонците во 
Албанија. Македонските друштва и Заед-
ни цата на Македонците се фактор за инте-

грација на Македонците во Албанија, ме-
ѓутоа не се оптимална рамка за заштита 
на правата и интересите на Македонците 
во институциите на власта. Затоа, мина та-
та година донесовме одлука за форми ра-
ње македонска партија. Покажавме дека 
сакаме да бидеме еднакви со еднаквите и 
рамноправни меѓу рамноправните, дека 
не промовираме сепаратизам, туку дека 
сакаме да се интегрираме во институциите 
на власта, а тоа на последните локални 
из бори во Албанија и го потврдивме", из-
јави новоизбраниот градоначалник на 
Оп штина Преспа, Темелко.

ЗАВРШНИОТ МИТИНГ ВО ПРЕДИЗБОРИЕТО: ЗАВРШНИОТ МИТИНГ ВО ПРЕДИЗБОРИЕТО: 
АЛБАНИЈА КОЛКУ ШТО Е АЛБАНСКА, ТОЛКУ Е И АЛБАНИЈА КОЛКУ ШТО Е АЛБАНСКА, ТОЛКУ Е И 
МАКЕДОНСКА ДРЖАВАМАКЕДОНСКА ДРЖАВА

САКАМЕ ДА БИДЕМЕ ЕДНАКВИ СО ЕДНАКВИТЕ И САКАМЕ ДА БИДЕМЕ ЕДНАКВИ СО ЕДНАКВИТЕ И 
РАМНОПРАВНИ МЕЃУ РАМНОПРАВНИТЕРАМНОПРАВНИ МЕЃУ РАМНОПРАВНИТЕ
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кедонска алијанса за европска инте гра-
ција била изоставена од гласачкото ливче 
за избор на градоначалник, при што се 
изразило жалење за овој пропуст, за кој 
не можела да интервенира, зашто  ливчи-
њата се печателе во Италија. Сепак, им би-
ло посочено дека е факт оти Едмонд Те-
мелко е кандидат од Македонска алијанса 
за европска интеграција, поддржан од коа-
лиционите партии на левиот блок. За вак-
вата дискриминаторска мерка Маке дон-
ска алијанса за европска интеграција на-
јави кривична пријава до јавниот обви ни-
тел на Албанија поради основано сом не-
ние за сторено кривично дело повреда на 
избирачко право и фалсификат на служ бе-
на исправа со барање отштета од 2.000.000 
евра. Македонска алијанса за европска 
интеграција, посочуваат тамош ните Маке-
донци, водеше достоинствена кампања, 
не употреби никакви навреди кон своите 
противкандидати, ја промо ви раше сво ја-
та перфектно изработена про гра ма и на 
речиси сите организирани ми тинзи во де-
ветте села имаше масовна по сета на Ма-
кедонците од Мала Преспа. Во кампањата 
на Темелко беа вклучени пра теници од 
РМ, градоначалникот на При леп, Марјан 
Ристески, проф. д-р Југослав Зиберовски, 
професор на Земјоделскиот факултет во 
Скопје и претседателот на Св етскиот ма-
кедонски конгрес, Тодор Пет ров.

Ако за градоначалник на Општина 
Пр ес па имаше двајца кандидати, за Сове-
тот на оваа Општина, кој брои 13 со вет-
ници, се натпреваруваа кандидатските 
листи на 14 политички партии. 

РЕЗУЛТАТИ
Врз основа на објавените изборни ре-

зултати од Општинската изборна коми си-
ја, од вкупно 3.200 избирачи, на изборите 
гласале 2.688 избирачи, околу 86 про цен-
ти, што е највисок процент на излезеност 
на избирачите на последните локалните 
избори на целата територија на Република 
Албанија. На изборите, од Албанија, Ма ке-
донија и Грција, дури и од Италија, допа ту-
ваа голем број Македонци од Мала Прес-
па за да учествуваат во нив, што е ретко 
забележан рекорд на сите досега органи-
зирани избори. За Едмонд Темелко гла-
сале 1.469 избирачи, а за Панде Костовски 
1.186.

Резултатите од изборот на советници 
во Советот на Општината покажаа дека во 
речиси сите девет села во Мала Преспа: 
Церје, Зрновско, Леска, Пустец, Шулин, 
Гло  бочани, Долна Горица, Горна Горица и 
Туминец, Македонците најголема доверба 
имаат во Македонска алијанса за ев роп-
ска интеграција. Здружената коалиција 
околу Едмонд Темелко освои 8 советници 
од вкупно 13, што овозможува стабилно 
вла деење со Општината Преспа и сигур-
ност за реализација на предизборната 
про грама. Симпатизерите на Едмонд Те-
мел ко и на Македонска алијанса за европ-
ска интеграција со овации, македонски ора 
и песни ги дочекуваа резултатите. По по-
бедата партијата организираше културно-
уметничка програма за селаните од Пус-
тец, Зрновско и Туминец. 

БУГАРИЈА ПРОТИВ ПРИЗНАВАЊЕТО 
НА МАКЕДОНСКАТА РЕАЛНОСТ

За разлика од победата на Ма ке-
донците во Мала Преспа, Р Албанија, 
Македонците во Р Бугарија сè уште ма-
ка мачат со признавањето на нивната 
партија. Највисоката судска инстанца, 
Врховниот суд, ја потврди одлуката на 
Градскиот суд во Софија кој пред три 
месеци одби да ја регистрира ОМО 
"Илинден" Пирин. Образложението е 
дека партијата не ги исполнила за кон-
ските норми, односно дека не доста-
вила доволен број валидни пристап-
ници. Прифатени биле сугестиите од 
Јавното обвинителство и од поли цис-
ките служби, според кои дел од ос но-
вачите на партијата не се потпишале 
лично на апликациите за членство. За 
партијата на Македонците, одлуката 
на Врховниот суд е доказ дека во бит-
ката против признавањето на маке-
донската реалност во Бугарија се вклу-
чени сите државни институции. Може-
би победата на Македонците кај за-
падниот сосед ќе биде уште поголем 
стимул за Македонците од Пиринскиот 
дел на Македонија што пожестоко да 
застанат во одбрана на својот нацио-
нален македонски идентитет.

ПРОСЛАВЕНА ПОБЕДАТА НА ЕДМОНД ТЕМЕЛКО, СЕ ПРОСЛАВЕНА ПОБЕДАТА НА ЕДМОНД ТЕМЕЛКО, СЕ 
ВРАЌА ДОСТОИНСТВОТО НА МАКЕДОНЦИТЕВРАЌА ДОСТОИНСТВОТО НА МАКЕДОНЦИТЕ

На овие избори македонската партија 
учествуваше со свои кандидатски листи 
за градоначалник на Општина Преспа и 
со советнички листи за советите на оп шти-
ните Преспа, Билишта, Корча, Елбасан, Го-
ло Брдо и Тирана.

Најголема битка се водеше во Општина 
Преспа, каде живеат само Македонци. 
Има ше двајца кандидати за градона чал-
ник, Едмонд Темелко, предложен од Маке-
донска алијанса за европска интеграција, 
и Панде Костовски, предложен од Демо-
кратската партија на Сали Бериша.

ОПСТРУКЦИИ
Власта, како што велат тамошните Ма-

ке донци, ги искористила сите можности 
за притисок врз вработените во јавната 
администрација (амбулантата, гимна зија-
та, царината, полицијата, шумското прет-
при јатие, осмолетките), ја злоупотребила 
царината за селекција на преспани при 
влез и излез од Албанија кон Македонија 
преку контролата и притисокот врз нив 
да гласаат за кандидатот на Демократската 
партија, а во кампањата промовирала 
нер  воза и насилство, закани, уцени и шпе-
кулации со многу лаги. Демократската 
пар  тија протурила шпекулација, делејќи 
копии од гласачки ливчиња, дека Едмонд 
Темелко е предложен за кандидат за гра-
доначалник од Социјалистичката партија, 
а не од Македонска алијанса за европска 
интеграција. Македонската партија по д не-
ла писмен приговор за повреда на изби-
рачкото право до Централната изборна 
комисија во Тирана. Од таму пристигнал 
одговор дека поради техничка грешка Ма-


