
44  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 669 / 27.4.2007

  

Пишува: Игор АЛЕКСАНДРОВ

МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТМАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ

Партијата за човекови 
права излезе со 
кандидатска листа 
само за Горниот дом 
на Парламентот, за 
кој се избираше 21 
пратеничко место, 
според пропорционален 
преференцијален систем, 
во кој целата држава 
претставува една изборна 
единица. Настапивме со 
кандидатска листа од 15 
лица, од кои четворица 
се Македонци од Сиднеј 
(Мики Николовски, Љупчо 
Поповски, Сузана Пановска 
и Бошко Велевски). За жал, 
овој пат не успеавме да 
добиеме наш пратеник, 
но од македонски аспект, 
добиените 16.722 гласа 
сепак се позитивен 
резултат.

На изборите за Парламентот на ав-
стралиската федерална држава Нов 
Јужен Велс, на 24 март годинава, 

Ма кедонците прв пат настапија со партија 
која можат да ја сметаат како своја. Ста-
нува збор за Партијата за човекови права, 
регистрирана во 2006 година, како ре зул-
тат на блиската соработка меѓу маке дон-
ската заедница и дотогаш независниот 
пра теник во Горниот дом на Парламентот 
на Нов Јужен Велс, Петар Брин. Гос по ди-
нот Брин е прв и единствен австралиски 
политичар, кој во Парламентот и пред 
јавноста недвосмислено се залагал за по-
читување на домородниот македонски ет-
нички идентитет во сите делови на Ма-
кедонија и во Австралија, повикувајќи ја 
Австралија да ја признае Република Ма-
кедонија под уставното име, да се извини 
за навредливата владина Директива од 
1994 година за преименување на Маке-
дон ците во славомакедонци и да изврши 
притисок врз Грција, Бугарија и Албанија 
да ги почитуваат правата на Македонците 
кои живеат под нивна власт. Речиси по-
ловина од членовите на Партијата за чо-
векови права се етнички Македонци. Трој-
ца од петте членови на Извршниот одбор 
на партијата, како и досегашниот пар ла-
ментарен советник на господинот Брин, 
се македонски активисти од Сиднеј. Пар-
тијата за човекови права излезе со кан-
дидатска листа само за Горниот дом на 
Парламентот, за кој се избираше 21 пра-
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теничко место, според про порцио на-
лен преференцијален систем, во кој це-
лата држава претставува една изборна 
единица. Настапивме со кандидатска лис-
та од 15 лица, од кои четворица се Ма-
кедонци од Сиднеј (Мики Николовски, 
Љупчо Поповски, Сузана Пановска и Бош-
ко Велевски). За Долниот дом, за кој се 
избира по еден кандидат во 93 локални 
изборни единици, според мнозински пре-
ференцијален систем, не истакнавме ниту 
еден кандидат. На ваква одлука бевме 

при нудени затоа што како нова малцинска 
партија, која сè уште нема создадено мре-
жа низ поголем дел од државата и која 
избегнуваше да стане зависна од големи 
бизниси и моќни лоби групи, не ја посе-
дувавме потребната логистичка и финан-
сиска поткрепа. За жал, овој пат не ус пе-
авме да добиеме наш пратеник, но од ма-
кедонски аспект, добиените 16.722 гласа 
сепак се позитивен резултат. Повеќе фак-
тори укажуваат дека најголемиот дел од 
овие гласови се од македонската заед-
ница, што е многу значајно ако се знае 
дека вкупниот број регистрирани гласачи 
во Нов Јужен Велс со македонски пре зи-
миња се околу 20.000. Покрај добиените 
гласови, по изборите се сретнавме и до-
бивме повици од многу Македонци кои 
гласале или сакале да гласаат за Партијата 
за човекови права, но тоа не можеле да го 
направат правилно заради комплицира-
носта на изборниот систем во Нов Јужен 
Велс, кој беше изменет пред претходните 
избори. Затоа, 294.962 гласа, односно 9 
проценти од вкупниот број гласачи кои 
излегоа на изборите, се поништени зара-
ди неправилно гласање. Овој проблем 
постои кај целото австралиско население, 
но особено доаѓа до израз меѓу гласачите 
на Партијата за човекови права и другите 
најмали партии, кои немаа свои активисти 
на многу гласачки места, за да можат да 
им објаснуваат на своите симпатизери 
како правилно да гласаат.     

До претпоставката дека најголем дел 
од нашите гласови се од Македонци нè 
наведува фактот дека скромниот буџет од 
25.000 долари не ни дозволи да водиме 
значајна кампања меѓу целото австра лис-
ко население, додека во македонската за-
едница имавме исклучително успешна 
кам пања, без голем финансиски влог. За-
тоа, најголем дел од гласовите на пар-
тијата се освоени во оние делови на Нов 
Јужен Велс во кои живеат многу Маке-
донци, особено на оние гласачки места 

каде што имаше македонски активисти, 
кои делеа партиски летоци и им даваа 
упатства на гласачите кои не го разбираат 
гласачкиот систем.  

СОЛИДАРНА 
ПОДДРШКА 

Успешната кампања во македонската 
зае дница се должи на солидарната под-
дршка, која ја добивме од двата маке-
донско-австралиски весника и од речиси 
сите македонски радиопрограми во гра-
довите на Нов Јужен Велс, со голема кон-
центрација на Македонци, вклучувајќи 12 
програми од Сиднеј, 3 македонски про-
грами од Волонгонг, македонските радио-
програми во Њукастел и во Квинбијен. 
Исто толку витална беше поддршката од 
Македонската православна општина од 
Сиднеј и од активистите на Македонската 
православна црковна општина "Св. Пет-
ка" од Рокдејл, организацијата "Обединета 
македонска дијаспора", Советот на маке-
донската заедница од Сиднеј, Здруже ние-
то на македонски општини од Австралија, 
Фудбалскиот клуб "Сиднеј Македонија", 
Литературното друштво "Григор Прличев", 
Македонскиот училишен одбор, Маке дон-
ското пензионерско друштво "Методија 
Андонов Ченто", Македонското пензио-
нерско друштво од Рокдејл, Фудбалскиот 

ИГОР АЛЕКСАНДРОВ ( ВО СРЕДИНА), ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА ИГОР АЛЕКСАНДРОВ ( ВО СРЕДИНА), ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
ПАРТИЈАТА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА (НОВ ЈУЖЕН ВЕЛС, АВСТРАЛИЈА)ПАРТИЈАТА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА (НОВ ЈУЖЕН ВЕЛС, АВСТРАЛИЈА)
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клуб "Рокдејл Илинден", видеопроду цент-
ската куќа "Visual Box" од Сиднеј, аудио-
продуцентската куќа "LJP Production", ли-
ковниот уметник Блаже Блажески, драм-
скиот и вокален уметник Вангел Стојанов, 
издавачите на Македонскиот телефонски 
именик за Нов Јужен Велс а, пред сè, од 
оние кои помогнаа да собереме доволно 
членови за да ја регистрираме партијата.  

Особено сме им благодарни на оние 
активисти кои на денот на гласањето, на 
12 гласачки места доброволно делеа на-
ши летоци. Ако имавме многу повеќе так-
ви доброволци, сигурно ќе добиевме и 
многу повеќе гласови.  Тоа треба да важи 
како клучна поука за иднина.     

КРУПЕН ЧЕКОР
Како етничка заедница со специфични 

потреби и интереси, која никогаш досега 
не настапила на избори како посебен по-
литички блок, на оние гласови кои нашата 
нова Партија ги доби на изборите во Нов 
Јужен Велс, со буџет кој беше десетици до 
стотици пати помал од буџетите на на-
шите конкуренти, треба да гледаме како 
на прв крупен чекор за идно создавање 
на силна политичка база.  

Ако ништо друго, гласовите кои ги 
добивме во оваа прилика претставуваат 
масовна анкета која на Лабуристичката 
партија и на Либерално-националната коа -

емисија и телевизиска програма Епар хи-
јата на владиката Петар донела одлука да 
ги спонзорира со по 1.500 долари годиш но 
од секоја црква (на Епархиското со бра ние 
на 23 септември 2005 година). На своите 
емисии, како и преку писмо до повеќе 
македонски организации и институции, 
Треноски се обидуваше да ја дискре ди-
тира Партијата за човекови права, обја-
вувајќи неосновани инсинуации против 
кандидатот Петар Брин и клевети против 
претставници на македонските органи за-
ции, кои ја поддржуваат Партијата. Токму 
заради дезинформации и клевети, него-
вата радиопрограма беше суспендирана 
од страна на станицата во текот на трите 
седмици пред изборите, а сега му е вра-
тена под услов да не продолжи со об ја-
вување дезинформации и клевети.  

Најсуровите клевети против Петар Брин 
и македонските членови на Извршниот 
од бор на Партијата дојдоа од чаршиските 
летоци на кафеанскиот свирач Ацо Џе пов-
ски, кој лажно се потпишуваше како ака-
демик и кој веројатно мисли дека ќе из-
бегне законска одговорност затоа што 
ниш то не поседува на свое име. Џеповски 
е познат по тоа што во 2003 година ја 
објави брошурата "Дејгиди Зелко", за која 
по една година јавно му се извинуваше на 
радиоводителот Миле Димовски, "вадејќи 
се" дека некои непријатели на Димовски 
го натерале и му платиле да ја напише 
брошурата. Со таков кредибилитет зад 
себе, истиот тој Џеповски, кој инаку жи-
вотот го минува свирејќи во српски ка-
феани, се дрзна да ги обвинува Петар 
Брин и македонските активисти кои со 
години доброволно работат за афир ма-

ПОЛИТИЧКИ ФАКТОР
ме поголеми шанси да освоиме прате нич-
ко место во иднина, што може да се пос-
тигне и со формирање сојуз со други мал-
цински партии, кои не можат сами да ос-
војат пратеничко место. 

Работејќи на идните избори, ние не 
смее ме да го заборавиме она што досега 
го постигнавме преку нашата соработка 
со пратеникот Петар Брин, во однос на 
критичните македонски прашања, кои 
ниту еден друг австралиски парла мен та-
рец не ги покренал толку чисто и недво-
смислено.

САБОТАЖИ
Како што отсекогаш движењата за ос т-

варување на македонските национални 
интереси се соочувале со саботажи од 
страна на етнички Македонци со недостиг 
на национална свест и совест, така и ние 
се соочивме со тоа за време на изборната 
кампања. Саботажите ги предводеа двај-
ца приврзаници на владиката Петар кои, 
за наша среќа, немаат значајно влијание 
во македонската заедница. Едниот од нив 
е Јон Треноски, за чија приватна радио-

ција на македонскиот идентитет дека се 
криминалци, бугаромани и гркомани.

Воопшто не е чудно што зад ваквите 
бескрупулозни пропаганди стојат привр-
заници на владиката Петар, кој со Срп-
ската црква потпиша договор за преи-
менување на Македонската православна 
црква во Охридска архиепископија и за 
влегување под јурисдикција на српскиот 
патријарх (Нишкиот договор). Не сме за-
боравиле дека Петар го бранеше таквиот 
договор сè додека не виде колку е силна 
негативната реакција на јавноста и на 
властите во Македонија, па потоа се по-
влече и така си ги спаси привилегираните 
позиции во Македонија. Не сме забо ра-
виле ниту дека токму Петар му беше 
ментор на Зоран Вранишковски за да 
стане владика на МПЦ (како Јован), пред 
да премине во Српската црква. Не сме 
заборавиле ни дека кога прв пат дојде во 
Австралија, Петар ги тераше македонските 
православни општини да не учествуваат 
во активности за заштита на македонскиот 
идентитет, затоа што тоа било "политика". 
Не сме ги заборавиле ниту изјавите на 
владиката Петар дека македонските акти-
вис ти во Австралија, кои се бореле да ги 

Независно од пречките кои 
ни ги прават некои несовесни 
моќници од нашата родна зем-
ја, со контрапродуктивна "помош" 
од една рака маргиналци од Ав-
стралија, македонско-австра ли с-
ката заедница сепак покажа дека 
има доволно сопствени сили и 
свест за да продолжи да напре-
дува во обидите да стане позна-
чаен фактор во австралискиот 
политички систем. На оние кои 
се обидуваат тоа да го оспорат, 
може само да им се препорача 
дека ако сакаат да нè "водат" или 
да се истакнат, треба искрено 
да понудат позитивна алтерна-
тива, наместо само да го урива-
ат она што други го создаваат.

лиција ќе им покаже дека ако ги иг но ри-
раат правата на Македонците можеме да 
им земеме доволно гласови за да изгубат 
барем едно пратеничко место. А за нив, 
тоа може да ја направи разликата меѓу 
освојување и губење на власта. Од друга 
страна, пак, сега имаме искуство и база 
кои можеме да ги доградуваме за да има-

ГОСПОДИНОТ ПЕТАР БРИН Е ПРВ ГОСПОДИНОТ ПЕТАР БРИН Е ПРВ 
И ЕДИНСТВЕН АВСТРАЛИСКИ И ЕДИНСТВЕН АВСТРАЛИСКИ 
ПОЛИТИЧАР КОЈ ВО ПОЛИТИЧАР КОЈ ВО 
ПАРЛАМЕНТОТ И ПРЕД ЈАВНОСТА ПАРЛАМЕНТОТ И ПРЕД ЈАВНОСТА 
НЕДВОСМИСЛЕНО СЕ ЗАЛАГАЛ ЗА НЕДВОСМИСЛЕНО СЕ ЗАЛАГАЛ ЗА 
ПОЧИТУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ПОЧИТУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИОТ 
ЕТНИЧКИ ИДЕНТИТЕТЕТНИЧКИ ИДЕНТИТЕТ
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  МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТМАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ

 "ГРЦИЈА, БУГАРИЈА И АЛБАНИЈА ДА ГИ ПОЧИТУВААТ  "ГРЦИЈА, БУГАРИЈА И АЛБАНИЈА ДА ГИ ПОЧИТУВААТ 
ПРАВАТА НА МАКЕДОНЦИТЕ КОИ ЖИВЕАТ ПОД НИВНА ПРАВАТА НА МАКЕДОНЦИТЕ КОИ ЖИВЕАТ ПОД НИВНА 
ВЛАСТ", ПЕТАР БРИНВЛАСТ", ПЕТАР БРИН

Ниту грчкото националистичко лоби, кое "збесна" кога Пе-
тар Брин во Парламентот ја повика Австралија да ја признае 
Македонија под уставното име, не се спушти толку ниско во 
обидите да ја дискредитира Партијата за човекови права за 
време на изборната кампања. Очигледно е дека грчкото на-
ционалистичко лоби повеќе се грижи за својот кредибилитет 
отколку што се грижат владиката Петар и оние кои ја кројат 
политиката на Македонската државна телевизија.

Наместо МТВ да поставува највисоки етички, културни и 
професионални стандарди за македонското новинарство, не-
кој дозволува единствената државна телевизија на Маке до ни-
ја да се спушта во крајно нецивилизирана новинарска беда, 
која би била скан далозна дури и во гни лите авторитарни ре жи-

ми на поранешниот ис-
точен блок. Наместо МТВ 
да промовира правна 
демократија, таа промо-
вира вулгарен хаос. На-
место МТВ да ги иско-
ристи сателитските пре-
носи во дијаспората за 
национално обеди нува-
ње на Македонците низ 
светот и за афирмација 
на македонските кул тур-
ни и национални вред-
ности, некој ги зло упо-
требува нејзините капа-
цитети за да создава 
нов раскол меѓу Ма ке-
донците во Македонија 
и дијаспората. Наместо 

МТВ да станува пообјективна и независна инфор мативна куќа, 
таа се злоупотребува за чаршиско оцрнување на оние кои 
макотрпно се борат за заштита и за афирмација на 
македонските културни и национални вредности низ светот. 
Некој ќе помисли дека со МТВ владее поранешна УДБА, која 
имаше задача да ја растура македонската патриотска дија-
спора.

заштитат македонските право слав ни општини од влија нието 
на Белград, тоа го правеле затоа што биле под влијание на Софија, 
што е карактеристична српска пропаганда про тив македонските 
па триоти.

АНТИМАКЕДОНСКА ЕМИСИЈА 
За наша среќа, владиката Петар и неговите приврзаници немаа 

значајно влијание врз изборната кампања, затоа што Македонците 
од Нов Јужен Велс, кои ги следат активностите околу македонската 
заедница, доволно знаат кој што застапува и со колкав кре ди би-
литет. Но, трагично е што некој дозволи македон ска та државна 
телевизија (МТВ) да стане 
инструмент за крај но ниски 
и валкани клевети на смет-
ка на македонските нацио-
нални интереси.  Тоа се слу-
чи со објавувањето на про-
пагандна емисија на сочена 
против нашата кам пања, а 
наречена "Австра лија: ком-
паниски цркви". Емисијата 
ја правеа ка мер ман од МТВ 
и двајца нови нари од Ма-
кедонско ра дио, кои по по-
кана на Епар хијата на Петар, 
во Ав стра лија престојуваа 
во фев ру ари 2007 година, 
но не ја завршија монтажата 
на вре ме за да се емитува 
пред изборите, па затоа МТВ 
ја објави на прагот на Велигден. Според кажувањата на членовите 
на видеоекипата, престојот и патните трошоци низ Австралија им 
биле платени од Епархијата на владиката Петар, а патните тро-
шоци меѓу Македонија и Австралија им се платени со спонзорство 
од канцеларијата на премиерот Никола Груевски, што е особено 
скандалозно. Телевизиската екипа го снимаше само она што им 
го дозволуваше владиката Петар, вклучувајќи ниски чаршиски 
муабети од маргинални приватни лица, а не по бара да сними ниту 
една изјава од Петар Брин или од де мократски избраните прет-
ставници на непрофитните организации,  кои во емисијата бескру-
пулозно се нападнати. Некритичното прене су вање апсурдни лаги 
(како, на пример, лагата дека македонските православни општини 
во Австралија се бизниси), беше при ка жано како "прво објективно 
информирање за состојбите во Ав стралија", што не е само срам за 
оние кои ја правеле емисијата, туку е уште поголем срам за МТВ. 
Емисијата, меѓу другото, ги содржи лагите дека Македонската 
православна општина од Сид неј, која стои зад Партијата за 
човекови права, е пробугарска организација инспирирана од 
"МПО" ("Македонска Патриотическа Организација") на Иван Ми-
хајлов, дека избраните претставници на општините кои стојат зад 
Партијата за човекови права ги ставале црквите под хипотека за 
да вадат лични кредити, како и дека "Петар Брин го фатиле за 
корупција". 

Очигледно дека ниту новинарите кои ја правеле емисијата, 
ниту оние кои дозволиле такви чаршиски озборувања да се еми-
туваат на МТВ, не ги интересирало да проверат дали постојат 
факти за поткрепа на сериозните обвинувања. По сè изгледа не 
им било битно да прашаат како на пратеникот Петар Брин држа-
вата му дозволила да се кандидира за Парламентот ако навистина 
"бил фатен за корупција", или како претставниците на маке дон-
ските православни општини можат да бидат на слобода и да про-
должат да работат како судии, адвокати или парламентарни совет-
ници, ако прават криминални злоупотреби со имоти на законски 
заштитени добротворни организации. Не им текнало дека вла-
диката Петар кој, исто така, учествува во емисијата, не ги изјавува 
таквите тешки клевети со своја уста, туку му ги препушта на Ацо 
Џеповски, затоа што знае дека ако сам ги изјави ќе се соочи со 
уште неколку тужби за клевета. Затоа, додека сите македонски 
медиуми во Австралија ги игнорираа таквите ноторни лаги на 
Џеповски, МТВ ги објави во најударни термини и тоа со реприза, 
веројатно со надеж дека во Република Македонија сè уште не 
владее силата на законот, туку политичките и личните врски, па 
затоа одговорните во МТВ нема да одговараат за клевета.


