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Ја ценам храброста 
на оние кои сакаат да 
се реши проблемот на 
Косово, но тој треба да се 
реши по принципиелен 
пат за сите на Балканот 
и во светот. Не може 
за еден да има 
ексклузивно право - 
право на референдум, 
а на другите тоа право 
да им се скратува, да 
се блокираат. Од една 
страна поддржуваат 
мултинационални 
здруженија, а од друга, 
пак, прават етнички 
држави. Јас не знам 
која е целта за Косово, 
дали да се припои 
кон Албанија, но тоа 
ќе отвори проблеми 
и на други простори. 
Кога некому му се дава 
привилегија, таа треба 
да им се даде на сите", 
вели Лидија Демниева, 
Македонка која живее во 
Република Србија.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Веќе четири години Здружението 
на Македонците во Белград "Кочо 
Рацин" традиционално органи зи-

ра македонски вечери на кои доаѓаат 
нашинците од Република Србија, при 
што преку игра и песна продолжуваат 
да ја негуваат македонската култура. 
Тоа е единствена можност толку многу 
Македонци да се видат на едно место. 
Така било и на "Македонската вечер" 
која во ноември минатата година се 
одр  жала во хотелот "Мажестик". Маке-
донците дошле од речиси цела Србија 
и тоа досега, како што потенцира прет-
седателката на Здружението, Лидија Де-
мниева, не се случило. Имало Маке дон-
ци од Пожаревац, Соко Бања, Врњачка 
Бања, Владичин Хан, Врање, Лазаревац, 
Младеновац, Обреновиќ... 

Според кажувањата на Демниева, 
гостите биле добро расположени, а се 
чувствувало дека играат и пеат со душа 
и од срце. На оваа вечер присуствувале 
и истакнати личности од македонскиот 

MАКЕДОНЦИТЕ НА БАЛКАНОТ

и од српскиот политички живот. Од Ма-
кедонија Здружението било почестено 
со присуството на заменик-министерот 
за надворешни работи, Зоран Петров, 
ополномоштениот министер в.д. амба-
садорот во Србија, Кире Илиевски, кој 
наскоро треба да замине во Брисел и 
многу други истакнати личности. Од 
срп скиот политички живот гости на "Ма-
кедонската вечер" биле претставници 
од тамошното Министерство за нацио-
нални малцинства и од тамошните по-
литички институции. Здружението до-
било пораки и од српскиот министер 
за надворешни работи, но и од прет се-
да телот на СМК, Тодор Петров. Гостите 
ги забавувал ансамблот на Стефче Стој-
ков ски. 

Претходно, претседателката на Здру-
женито, Демниева била гостинка на нај-
гледаната емисија "Жикина шареница", 
која се емитува на првиот канал на Те-
левизија Белград. 

ЕДНАКВА ПРИ   НЦИПИЕЛНОСТ ЕДНАКВА ПРИ 
ЗА СИТЕ НА   БАЛКАНОТЗА СИТЕ НА 
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ВО РЕПУБЛИКА СРБИЈАВО РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ЛЕБ И СОЛ ЗА ДОБРЕДОЈДЕЛЕБ И СОЛ ЗА ДОБРЕДОЈДЕ
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воспоставиле коректен однос, и таман 
што очекувале работите да тргнат кон 
подобро, сега жалат за тоа што Илиев-
ски во март-април ќе треба да замине 
на ново работно место во Брисел. Всуш-
ност, му посакуваат среќа на новото 
работно место, но проблемот е во тоа 
што сега ќе треба да го чекаат новиот 
амбасадор.

КОСОВСКОТО 
ПРАШАЊЕ

Кога станува збор за спорот кој Ма-
кедонската православна црква го има 

и други прашања. Што се случува со 
другите нации на Балканот. Тоа треба да 
се реши за сите и за македонското мал-
цинство кое, исто така, е осакатено. Тре-
ба да се види како се дефинирани мно гу 
граници, на пример, Македонија гра ничи 
сама со себе, со Македонците. Дали со 
Косово се отвора Пандорината кутија? 
Можеби, но не смеат да се носат едно-
страни одлуки, зашто во таков слу чај 
имаме конфликт. Ги разбирам Албан-
ците, но и тие треба да го разберат 
статусот на Србија. Не е лесно некој да 
се откаже од сопствената територја. И 
Македонците живеат раселени според 
некои договори кои други ги правеле 
во нивно име. Но, ако некому му дадеш 
права, тоа треба да им го дадеш и на 
другите. И Србите имаат дел во Босна... 
Ја ценам храброста на оние кои сакаат 
да се реши проблемот на Косово, но тој 
треба да се реши по принципиелен пат 
за сите на Балканот и во светот. Не може 
за еден да има ексклузивно право - пра-
во на референдум, а на другите тоа 
право да им го скратуваш, да ги бло-
кираш. Од една страна поддржуваат 
мул тинационални здруженија, а од дру-
га, пак, прават етнички држави. Јас не 
знам која е целта за Косово, дали да се 
припои кон Албанија, но тоа ќе отвори 
проблеми и на други простори. Кога 
некому му се дава привилегија, таа 
треба да им се даде на сите. Јас сум за 
еднаква принципиелност на Балканот 
за сите. Ако има меѓународно право 
или норма тие треба да се применат за 
сите национални малцинства. Но, Бал-
канот отсекогаш бил во интерес на дру-
ги држави, а ние сме жртва на тие инте-
реси и на тоа како тие ќе се договорат. 
Ние фактички ќе живееме таму каде 
што ќе ни кажат. Доколку по неколку 
години нивните интереси се зголемат, 
повторно ќе бидеме доведени во кон-
фликт. Во идејата на големите сили за 
создавање нов пазар ние сме жртва. Во 
секој случај не сакам воено решение и 
доста ми е од стресови", коментира Ли-
дија Демниева, Македонка која живее 
во Република Србија.

ЕДНАКВА ПРИ   НЦИПИЕЛНОСТ НЦИПИЕЛНОСТ 
ЗА СИТЕ НА   БАЛКАНОТ БАЛКАНОТ

со Српската, таа коментира дека срп-
ските владици имаат свој интерес. 

"Србите немаат проблем. Прашањето 
е колку ние сме освестени. Тие во до-
глед  но време нема да се согласат со 
нашата автокефалност. Нивниот инте рес 
е во проширувањето на кругот - СПЦ да 
има дејство надвор од Република Ср-
бија", потенцира Демниева.

Но, за она за што сите сме загрижени, 
а особено луѓето кои живеат во Репуб-
лика Србија - решавањето на конечниот 
статус на Косово и реперкусиите кои од 
тоа можат да произлезат, Демниева по-

со чува: 
"Се надевам дека конфликтот ќе биде 

надминат, иако нема да биде лесно. Ние 
сме исплашени, од една страна се од-
зема дел од Србија, тоа е факт. Од друга 
страна, пак, тоа отвора проблем на Бал-
канот и во светот зашто ниедно нацио-
нално прашање не е решено така како 
што треба. Многу пати досега се гинело, 
но ако не се најде некое подобро ре-
шение, повторно ќе се гине. Се отвораат 
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тоа да й биде во интерес. Инаку, не само 
'Кочо Рацин', туку и функционирањето 
на Заедницата на Македонците во Ср-
бија е блокирано поради недостаток 
или од злоупотреба при распределбата 
на финансиските средства. Всушност, со 
парите раководи Националниот совет. 
Во Хрватска тоа прашање е решено на 
поинаков начин. Парите кои ги добива 
Советот ги дава на Заедницата на Маке-
донците, која потоа ги распоредува по 
здруженијата, кои функционираат во 
рамките на Заедницата. Иако, многу 
пати досега реагиравме, аплициравме 
со проекти за да добиеме средства, на 
пример, во Белград да го претставиме 
градот Велес како град на културата, 
децата на членовите на нашето Здру-
жение да ја посетат Македонија, сепак 
од тоа нема ништо. Напротив, се слу-
чуваше да ни ги преземат програмите и 
проектите", вели Демниева. 

Во однос на соработката со в.д. ам-
басадорот на Република Македонија во 
Србија, Кире Илиевски, таа посочува дека 

НЕДОСТАТОК НА 
ФИНАНСИИ

Демниева уште еднаш го потенцира 
проблемот со немањето простории за 
нивното Здружение. Иако ова прашање 
го поставила многу пати досега, а по-
барала и помош од српските, но и од 
македонските надлежни органи, до де-
нес проблемот не е решен. Всушност, 
на тој начин е оневозможено неговото 
функционирање. 

"Можеби на Србија не й е во интерес 
да се грижи за развојот на македонската 
култура, но на Македонија би требало 
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