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Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отво  -
ре ност кон јавноста. Овде автен тич   но обја ву ваме и текстови 
кои не се во со гласност со на шата уредувачка политика.
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УПОРНО  ЖНЕЕТЕ  
САМО  НЕУСПЕСИ  ЗА  ЧОВЕЧКИТЕ  ПРАВА  

Егејскиот дел на Македонија, на кои човековите права им ги 
одзеде Република Грција, а не Република Македонија. 
Македонците од Егејскиот дел на Македонија кои сега (по Гра-
ѓанската војна) живеат во Република Македонија ги уживаат 
сите граѓански права и й се лојални на Владата на РМ.

Почитувани, знам дека надежта умира последна, но овој 
пат не би сакал да учествувам во нови авантури, без дефи ни-
рана платформа и на невидено како порано. Според раска-
жувањата на постарите и јас го замислувам живеењето во 
Егејскиот дел носталгично. Посакувам да се вратат имотите 
што побрзо, но за разлика од некои, јас ја поддржувам во свои-
те програми оваа амбициозна Влада и имам подобра визија 
од Вашата за здружување, во новиот концепт на Европа.

Ајде сега да кажеме заедно дека Беломорието ни припаѓа 
нам. Знаевте ли дека таму е извршен најголемиот геноцид врз 
НЕ ГРЦИТЕ ПО РОД. Затоа треба сите заедно, вклучуваќи ги и 
новите генерации, кои знаат на кој народ му припаѓаат, да се 
сетат на најголемата демократија која постои во светот и да ја 
прекорат со јазикот на дипломатијата, јазикот на добро сосед-
ската соработка, со јазикот на нова и современа Европа. Овој 
пат начинот на организирани одбори, кој беше применет во 
Втората светска војна, нема примена кај нас. Во Република 
Македонија постојат повеќе од 5.000 невладини здруженија 
кои преку своето работење треба да му покажат на светот 
дека нашата култура не е инфериорна, иако нашиот статус 
како Македонци на Балканот е маргинализиран со децении. 

Сега, од временска дистанца, предлагам да го следиме че-
корот на времето, се разбира, со натпревар, ако досега бевме 
паркирани на границите на Балканот и жнеевме само неус-
песи, сега да се избориме во новите рамки на Европа за свое 
место со име македонско. Име кое ни доликува, со барања кои 
досега немавте време да ги донесете на дневен ред од пустата 
желба да се управува во нечие име, иако без видливи резул-
тати. Со историјата засега никој не управувал, сите неуспеси и 
неостварени проекти се паметат и се пренесуваат на поко-
ленијата. Овој пат не можеме да бидеме предводени од не-
реализирани поединци. Новото време бара програми, про-
фити, менаџери, а "одборите" бараат централизирано рабо те-
ње и пари од државата; за поединци дружењето со члено вите 
од Владата на која не й дадоа поддршка за време на изборите 
и во која не веруваат е неприфатливо од познати причини.

Република Македонија треба да претставува фактор на ин-
теграција, мир и стабилност во регионот затоа што Македонија 
не пројавува никакви иредентистички аспирации врз денешна 
Северна Грција. Македонците на целиот Балкан ги почитуваат 
границите меѓу балканските држави и се лојални државјани 
во земјите каде што живеат, поделени не по своја волја, ме-
ѓутоа не се откажуваат од борбата и грижата за унапредување 
на својата положба, права и слободи, па макар и како мал-
цинства во земјите во кои се наоѓаат. Република Македонија 
ги афирмира универзалните вредности на македонската циви-
лизација, чии делови сме сите ние на Балканот, како основа на 
Европа и на современиот културен глобализам, афирмација 
на нацијата, етносот, јазикот и религијата.

  Александар Ѓорѓиев, 
потпретседател на Форумот за 

човекови права на Македонците 
од Егејскиот дел на Македонија-Скопје

Би сакал и овој пат, како и летото во Битола 2007 г., а сега во 
текстот објавен во "Македонско сонце" бр. 713 каде сум проз-
ван како "дисидент", да кажам дека признавам и почитувам 
фер договори, но врз основа на предложена и усвоена, а не 
наметната програма.

Почитуван г. Никола Костурски, имавте шеесеттина години 
време за развој во сопствената држава. Некои од вас додека 
постоеше едноумието говореа за подобар стандард во рам ки-
те на СФРЈ, тие другари добро поминаа. Национално опре де-
лените говореа дека Македонија кога-тогаш ќе има маке дон-
ска влада, војска и буџет, која нема да биде заедничка со ју-
гословенските народи. Тие тогаш лошо поминаа и не можеа да 
пркнат, а сè доаѓаше како притисок од системот. Многу при-
мери во светот покажуваат во практика дека левите и десните 
ориентирани политички опции и не мора да се спојат. Условно, 
го наметнувате прашањето-кој ќе управува! Вие со нас како по-
рано или, пак, ние самостојно ќе работиме секој во рамките на 
сопствената програма! Сега е време кога треба да кажете дека 
југословенскиот систем не дозволуваше да се зборува и да се 
работи на идејата за Македонија или живеевме во едноумие 
во кое немавме право да говориме за правата на Македонците 
во соседна северна Грција.  

Но, групацијата за која говорите е само уште една де мис-
тификација на одредени навики на луѓето воспитани во кому-
нистичкиот режим да мафтаат со показалецот кога ќе им се 
даде шанса за тоа, за потоа да заборават дека го направиле 
тоа! А, имаше шанса по многу поводи да се манифестира ма-
совност. И денес, за жал, настапувате со неактуелна идео ло-
гија, па наместо да ве препознаат како леринци, воденци, ов-
чаранци, сетинци или попадинци, правите слика или се оби-
дувате да создадете некаква машинерија (можеби налик на 
СКМ), каде нема место за вистинските проблеми на Маке дон-
ците од Егејскиот дел на Македонија. Да разјасниме за какво 
јадро станува збор тука? Господа, јадрото се вика македонски 
народ во Егеј и во цела Грција, кому му припаѓаат и сетинци, и 
попадинци, и сите други. Демек, вие сте "спасителот", а Ѓорѓи 
Доневски, пак, увидувајќи како "егејците" се расцепкуваа во 
местни здруженија, "...пред 4-5 години по своја иницијатива ги 
собра сите овие дисидентни здруженија (Здружението на 
Наум Абов, Здружението на Марија Воденска, Здружението на 
Сетинци и Попадинци) и направи Сојуз на здруженијата на 
Македонците од Егејскиот дел на Македонија...".

Музиката која се нуди претпоставувам не е соодветна. Се 
надевам дека целта да се формира политичка партија на Ма-
кедонците од Егејскиот дел на Македонија за некој да ја завр-
ши кариерата како пратеник во рамките на прокомунистичкиот 
блок во македонското Собрание, предводен од СДСМ, и јавно, 
не само декларативно, нема да ја поддржите.

Кој може да мине преку навредите дека здруженијата се 
формирале заради материјални придобивки? Никој! Та, ако се 
пререгистриравте во Заедница на етничките Македонци про-
терани од Грција, зошто не наведувате кои се со вас! Или мо-
жеби чекате да се подготви политичката програма за пла ни-
раната партија, и врз тие постулати да се убедуваат здруже-
нијата да пристапат за тоа да почне да личи на заедница. Затоа 
не се повикувајте на некакви "закоравени вмровци" дека се 
членови на вашето претседателство. Тешко ќе можете да го 
прескокнете плотот кој го сплетовте со Доневски во однос на 
ВМРО. Од тоа свето име нема ниту В во концептот кој го за го-
варате. 

Дискриминаторскиот однос кон прогонетите Македонци 
од своите огништа во денешна северна Грција трае веќе шест 
децении, затоа изјавата на Доневски "да се разбудат и да поч-
нат да го решаваат проблемот на обесправените Маке донци 
од Егејска Македонија", не е во прилог на Македонците од 


