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ПА, ЗОШТО МАКЕДОН   ЦИТЕ ДА ДОКАЖУВААТ ПА, ЗОШТО МАКЕДОН 

РЕТРО МАКЕДОНЦИРЕТРО МАКЕДОНЦИ

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Во веќе виден стил, 17 
години Македонците во 
соседните земји, заборавени 
од матичната држава, сами ја 
водат борбата за остварување 
на човековите права. Преку 
различните форми на 
организирање го запознаваат 

нејзините одлуки. Бугарија 
неколку пати е посочена како 
земја која ги прекршува 
правата на малцинствата, 
односно воопшто не го 
признава македонското, а 
иако ја плати паричната казна 
и натаму е глува на 

долговековното манипулирање 
на светската јавност за 
наводната грчка 
хомогенизација во Грција. Во 
Р Албанија Македонците во 
Преспа добија свој 
градоначалник, но во Голо Брдо 
и во Гора сè уште не се признати 

ЕДМОНД ТЕМЕЛКО, 
ГРАДОНАЧАЛНИК НА 

ПРЕСПА
Во февруари, во Албанија се одржаа 

локални избори на кои прв пат во неј зи-
ната историја Ма ке донците учеству ваа 
со сво ја по ли тичка партија, Маке дон-
ска алијанса за европска ин те грација. 

На овие избори нејзи ниот кандидат 
Едмонд Темелко беше избран за градо-
на чалник на Општина Преспа. 

И покрај притисоците и за ка ни те до 
гласачите, забраната за еми тување спо-
тови на маке донски ја зик и бришењето 
на името на пар тијата од изби рач ките 
спи соци, се пак партијата успеа да до-
бие гра доначалник и неколку совет ни-
ци во Опш ти ната.

РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА

ОД ЗАВРШНИОТ МИТИНГ ВО ПРЕСПАОД ЗАВРШНИОТ МИТИНГ ВО ПРЕСПА

ПОПИС?
"Македонските друштва во Ал банија 

повторно побараа по пис бидејќи сме-
таат дека тоа е во ин терес на мал цин-
ствата, но и на ал банската држава", из-
јави за "Мак факс" претставникот на ма-
ке  дон ските друштва Кимет Фетаху (30 
ок томври).

На состанокот со малцинствата одр-
жан во тамошното Министерство за над-
ворешни работи, нашинците поба рале 
заштита на малцинствата со по се бен 
закон, фор ми рање на едно со бра ниско 
тело за нивните права, пра во на ин фор-
мирање преку јавните гласила, како и 
дру ги пра ва пред ви дени со ме ѓуна род-
ните конвенции.

ПРЕКУГРАНИЧНА 
СОРАБОТКА

Во преспанското село Лемос во Гр-
ција, прекуграничните општини од 
пр ес панскиот регион, Преспа од Гр-
ција, Пустец од Албанија и Ресен од 
Маке донија, прв пат во неколку годиш-
ната соработка, потпишаа заеднички 
про токол за подобрување и за продла-
бо чување на меѓусебните односи. 

европските препораки за 
регистрација на ОМО 
"Илинден" Пирин. Се 
очекуваше дека по нејзиниот 
прием во ЕУ таа ќе го смени 
односот кон малцинствата. За 
жал, состојбата е влошена. Во 
слична ситуација се и нашите 
во Р Грција. Таа не сака да 
признае постоење на 
македонски идентитет зашто 
со тоа ќе се уништи 

како малцинство, па затоа 
побараа попис за да можат да ја 
искажат својата национална 
припадност, но бараат и право 
на информирање преку јавните 
гласила во државата.

Во вжештената дипломатска 
офанзива за името на нашата 
држава, Грција и Бугарија ја 
користат сопствената позиција 
како членки на НАТО и на ЕУ, па 
преку негација на македонското 

светот со вообичаената 
практика на соседните 
држави да го оневозможуваат 
македонското малцинство да 
ги оствари правата пред ви-
дени со сите меѓународни 
конвенции. Така беше и во 
2007 година. Состојбата не е 
поместена од мртва точка. Не 

е јасно зошто Европа не 
реагира на тоа што некој 
не ги почитува 
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малцинство и флоскулата за 
"добрососедски односи", го 
притискаат Брисел до 
букурешкиот Самит на НАТО да 
се затворат отворените 
прашања кои ги имаат со 
Македонија.

Нашите во светот и натаму ги 

ДВА ОФИЦИЈАЛНИ 
ЈАЗИКА?

Советот на Европа од албанската 
Влада побара да ја потпише европската 
карта за заштита на јазиците на мал-
цинствата во оваа земја (веста ја пре-
несе албанската агенција "Балкан веб"). 
Доколку се потпише спогодба, мал-
цинствата би имале два официјални ја-
зика за употреба, албанскиот и нив ниот 
мајчин јазик. Независно од овие ба-
рања, според "Балкан веб", Владата не е 
подготвена за ова, поради тоа што й 
требале големи финансиски сред ства.

ИСЕЛЕНИШТВОИСЕЛЕНИШТВО

ЌЕ ГЛАСА И 
ДИЈАСПОРАТА 

Во иднина, најверојатно, (доколку се 
изгласаат измените на Изборниот за-
коник), во пратеничките клупи, ќе сед-
нат 133 пратеници, или поконкретно 
десет собраниски фотелји ќе бидат ре-
зервирани за помалите етнички заед-
ници, а три за пратениците кои исе-
лениците ќе ги избираат во три изборни 
единици - Европа, Америка и Австра-
лија. Гласањето на дијаспората би се 
случило на наредните претседателски 
(2009 г.) и на парламентарните избори 
(2010 г.). 

ОМД: УКИНУВАЊЕ НА 
ДИСКРИМИНАТОРСКИ 

ЗАКОНИ
Обединетата македонска дијаспора 

побара Австралија да се заложи кај 
Грција за почитување на правата на 
македонското национално малцинство 
во таа земја, но и ја повика Канбера да 
го признае уставното име на Маке до-
нија. ОМД ја повика и грчката Влада да 
го признае нехуманиот третман на Ма-
кедонците од 1946 г. но и да ги укине 

дискриминаторските закони од 1982 и 
од 1985 година.

ПОСЕТА НА 
АМЕРИКАНСКАТА 

АДМИНИСТРАЦИЈА
Американската и канадската адми-

нистрација се добро информирани за 
проблемите на македонското малцин-
ство во Бугарија и во Грција. Ова е впе-
чатокот на претставниците на Маке дон-
ците од етничка Македонија, кои во 
текот на април имале средби со вли-
јателни претставници на владите на 
Ка нада и на САД. 

ГРЧКО ЛОБИ ВО 
АВСТРАЛИЈА 

Книгата "Македонците во Викторија", 
промовирана на 11 октомври, предиз-
вика грчки реакции и расправа во Пар-
ламентот на Викторија. Пратеникот Кот-
сарис побарал нејзино повлекување, 
зашто текстот бил "измислена при каз-
на", која ги крши принципите на ав стра-
лиското мултикултурно општество. Ицо 
Најдовски, еден од авторите на книгата, 
изјави дека реакциите се неосновани, 
односно дека таа содржи факти за ст рук-
турата на македонскиот идентитет во 
Викторија.

ПРОТЕСТ ЗА ИМЕТО
Околу 4.000 Македонци (октомври) 

од цела Австралија протестираа пред 
Парламентот во Канбера, поради ста-
вот на Владата да ја именува РМ како 
ФИРОМ. Семакедонскиот собир го ор-
ганизираа Здружението "Потомци на 
Александар" и Здружението на маке-
дон ски општини од Австралија.

ПРОТЕСТ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА УСТАВНОТО ИМЕ НА РМ

ДЕКА СЕ МАКЕДОНЦИ!?ДЕКА СЕ МАКЕДОНЦИ!?
помагаат Македонците кои 
живеат во  опкружувањето на 
Македонија, продолжуваат во 
институциите на системот да го 
поставуваат македонското 
прашање, се борат за 
признавање на уставното име 
на Република Македонија.

ААВТОРИТЕ НА КНИГАТАВТОРИТЕ НА КНИГАТА
"МАКЕДОНЦИТЕ "МАКЕДОНЦИТЕ 
ВО ВИКТОРИЈА"ВО ВИКТОРИЈА"

КИМЕТ ФЕТАХУКИМЕТ ФЕТАХУ
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ЗАШТИТА НА ВЛАХОВ-МИЦОВ
Македонците во Бугарија побараа македонската Влада, 

медиумите и културните дејци да го заштитат сменетиот ди-
ректор на Македонскиот културен центар во Софија, Стефан 
Влахов-Мицов. Тој во април во Македонија ја промовираше 
својата книга "Филозофски клуч за македонскиот идентитет", 
во издание на "Матица македонска".

СУДСКА "ПРАВДА" 
Врховниот суд на Бугарија (20 февруари) ја потврди 

одлуката на Градскиот суд во Софија да не ја регистрира 
партијата ОМО "Илинден" Пирин. Судиите одлучиле дека 
партијата не ги исполнила законските норми, односно дека 
не доставила доволен број валидни пристапници. 

СТОЈАНОВ: ДА СЕ ЗАБОРАВИ 
МИНАТОТО

"Треба да разбереме едно, во минатото може да сме биле 
непријатели, но сега треба да признаеме дека имаме за-
еднички проблеми.... За да одиме напред не треба да одиме 
назад и да се занимаваме со работи кои нè делат", изјави 
Петар Стојанов, експретседател на Бугарија, во Скопје.

ЧУЛЕВ: ОБЕДИНУВАЊЕ
"Македонија и Бугарија да се обединат во една држава", 

побара во Софија шефот на македонското претставништво 
на бугарската партија ВМРО-БНД, Лазар Чулев. По третиот 
конгрес на партијата (25 март), на кој прв пат јавно учес тву-
вале делегати од Македонија, Чулев изјавил дека со обе-
динувањето на двата соседа ќе се создаде пазар од десет 
милиони луѓе.

Претседателот на партијата, Красимир Каракачанов, ја 
поздравил одлуката да не се регистрира ОМО "Илинден" 
Пирин, бидејќи тоа било корисно за бугарската кауза.

РЕН ЗА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА
Еврокомесарот Оли Рен (9 март) ги критикуваше земјите-

членки на ЕУ за различни практики во почитувањето на 
малцинските права: 

"Јас доаѓам од земја која упорно ги брани малцинските 
права, на што сме многу горди. Но, има неколку постојни 
земји-членки кои имаат поинакви практики".

"НАРОДНА ВОЛЈА"
Во координираната акција против Македонците во Бу-

гарија (30 март), покрај Каракачанов, се вклучија и ис тори-
чарите Георги Марков и Божидар Димитров. Преку гла-
силото "Новинар" тие ги обвинија весникот "Народна волја" 
и ОМО "Илинден" Пирин дека се залагаат за отцепување на 
Пи ринска Македонија од Бугарија и затоа треба да бидат за-
бранети.

НЕМА ЧЕСТВУВАЊЕ
Владимир Димитров, регионален управник на Благоев-

град ги поништил одлуките на градоначалникот на Општина 
Сандански, Андон Тотев, со кои тој дозволил чествување на 
гробот на Сандански од страна на ОМО "Илинден" Пирин.

"Таа организација не е регистрирана согласно Уставот и 
законите на Бугарија и според Законот за митинзи и мани-
фестации, нема право да бара такво нешто од градо на-
чалникот", пишуваше во образложението на Димитров.

Тогашниот портпарол на МНР, Шпреса Јусуфи, изјави: 
"Разочарани сме од таквата одлука со која се претпочитува 
да се инвестира во хипотеките од минатото и да се создаваат 
непотребни провокации".

На 22 април чествувањето беше одржано пред споме-
никот на Сандански.

На 24 и 25 истиот месец заменик-министерот за надво-
решни работи, Зоран Петров, ја предводеше македонската 
делегација во Бугарија. Петров и неговиот бугарски колега, 
Љубомир Ќучуков, положија цвеќе на гробот на Јане 
Сандански, а ги посетија и гробовите на Крсте Петков Ми-
сирков и на Ѓорче Петров.

ПРЕКРШЕН ДОГОВОР
И покрај договорот со Судот за човекови права, постигнат 

во јуни, бугарските власти истиот го прекршија со тоа што 
софискиот суд во септември повторно ја одби регистраци-
јата на ОМО "Илинден" Пирин. Образложението е дека на 

РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА

МАКЕДОНЦИТЕ ВО БУГАРИЈА СÈ МАКЕДОНЦИТЕ ВО БУГАРИЈА СÈ 
УШТЕ ЈА ЧЕКААТ РЕГИСТРАЦИЈАТА УШТЕ ЈА ЧЕКААТ РЕГИСТРАЦИЈАТА 
НА ОМО "ИЛИНДЕН" ПИРИН НА ОМО "ИЛИНДЕН" ПИРИН 

ПАВЛЕ ВОСКОПУЛОС, СТОЈКО СТОЈКОВПАВЛЕ ВОСКОПУЛОС, СТОЈКО СТОЈКОВ
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МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО СЕВЕРНА 
ГРЦИЈА

Македонците од Леринско, две седмици порано, го про-
славија Илинден во село Овчарани. "Виножито" го промо-
вираше второто проширено издание на Букварот, (оригинал-
ното го отпечатила грчката Влада во 1925 г.) и уште еднаш 
побара македонски јазик во училиштата во северна Грција.

"Од нашето постоење континуирано, од секој министер за 
образование во Грција, бараме не само декларативно да се 
воведе македонскиот јазик во образовниот систем, туку да 
се спроведат конкретни мерки за тоа да се оствари. За жал, 
денес ниту еден од министрите не сакаше да почне разговор 
на оваа тема", изјави Павле Воскопулос.

 

НИКОЈ НЕ МОЖЕ ДА НÈ НЕГИРА
"Никој нема да може да ги негира Македонците. Никој не 

може да направи да престанат да постојат или да се 
чувствуваат Македонци. Колку повеќе нè притискаат и нè 
негираат, толку повеќе ја зацврстуваме македонштината во 
сите нас", изјави Никола Груевски, на 27. традиционална по-
гранична средба во Трново. 

ГРЧКИОТ НАЦИОНАЛИЗАМ НЕ 
НИ ГО ПРИЗНАВА ИДЕНТИТЕТОТ

"Грчкиот национализам, кој не сака да признае постоење 
на македонски национален идентитет, е суштината во 
оспорувањето на името Република Македонија, бидејќи со 
тоа ќе колабира грчкиот мит за национална хомогенизација, 
форсиран со децении во државата". 

Ова во писмо (5 ноември) е упатено до Метју Нимиц, 
наведува "Виножито".

"Ако постоело македонско малцинство во Грција тоа 
досега ќе се појавело на јавната сцена", изјави (декември) 
Дора Бакојани, шефицата на грчката дипломатија.

основачкото собрание немало 600 делегати, но и клучниот 
аргумент дека во Бугарија нема македонски етнос. ЕК, преку 
еврокомесарот за правда, Франко Фратини ја повика Бу-
гарија да ја почитува одлуката за регистрација на партијата. 

НА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ СО 
НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТИ

На локалните избори, кои се одржаа на 28 октомври, 
ОМО "Илинден" Пирин учествуваше преку независни кан-
дидати во општините Сандански, Благоевград, Гоце Делчев и 
Петрич, а во Разлог ги поддржа кандидатите на Бугарскиот 
земјоделски народен сојуз, кои се нивни приврзаници. Но, 
ниту еден од Македонците кои се кандидирале за општински 
советници не добил доволно гласови за да биде избран на 
функцијата. Исклучок е само изборот на неколку советници 
кандидирани од Бугарскиот земјоделски народен сојуз во 
Разлог. 

"ВНАТРЕШНИ" РАБОТИ
"Македонија не се меша во внатрешните работи на 

Бугарија, туку само бара имплементација на одлуката на Су-
дот за човекови права во Стразбур, според која ОМО 'Или н-
ден' Пирин треба да биде регистрирана како политичка пар -
тија", реагираше Елеонора Петрова, македонска амбаса-
дорка во Советот на Европа, по изјавата на бугарскиот шеф 
на дипломатијата Ивајло Калфин, кој од Брисел й порача на 
Македонија дека со поставувањето на ова прашање пред 
Комитетот на министри во Стразбур се мешала во вна треш-
ните прашања на Бугарија. 

Реагираше и претседателството на ОМО "Илинден" Пи-
рин: "На Калфин не му е прв пат да се обиде прашањето кое 
е меѓународно и се однесува на човековите права да го сим-
не во билатерални рамки меѓу Македонија и Бугарија". 

РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА

 ХАЏИМАНОВ-АМБАСАДОР НА 
НАШАТА КУЛТУРА ВО СРБИЈА

Зафир Хаџиманов, популарниот кантавтор, писател, ес-
траден уметник, кој годинава одбележа 40 години кариера, 
стана почесен амбасадор на културата на Македонија во 
Белград. Признанието му го врачи премиерот Груевски.

МАКЕДОНСКИОТ СЛУЖБЕН ВО 
ПАНЧЕВО?

Македонскиот јазик да се воведе како службен јазик во 
српската Општина Панчево, бара Националниот совет на 
македонската заедница во Србија. Оваа порака тие му ја 
пренеле и на заменик-министерот за надворешни работи 
на Македонија, Зоран Петров, кој во рамките на три-
дневната посета на Србија престојуваше и во Панчево. Тој 
имал ср едба и со претставници на македонското здружение 
"Вар дар".

 СЕ НЕГУВА КУЛТУРНИОТ 
ИДЕНТИТЕТ

Македонската заедница во Република Хрватска, покрај 
тамошните активности, промовираше неколку книги и во 
матичната држава Република Македонија.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА И 
РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

ОД ПРОМОЦИЈАТА НА АБЕЦЕДАРОТОД ПРОМОЦИЈАТА НА АБЕЦЕДАРОТ


