
"Никој нема ексклузивно 
право да го менува 
историското, уставното име 
на Македонија. Усвоивме 
Декларација од 5 точки 
во која јасно велиме дека 
Македонците од Албанија 
никогаш нема да прифатат 
промена на името", 
изјави Едмонд Темелко, 
градоначалник на Општина 
Пустец.

МАКЕДОНЦИТЕМАКЕДОНЦИТЕ
НА  БАЛКАНОТНА  БАЛКАНОТ

ИМЕТО МАКЕДОНИЈА ИМЕТО МАКЕДОНИЈА 
КАКО СВЕТОСТ ОД КАКО СВЕТОСТ ОД 
ИСКОН ДО ВЕЧНОСТИСКОН ДО ВЕЧНОСТ
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МИРЕН ПРОТЕСТ НА МИРЕН ПРОТЕСТ НА 
МАКЕДОНЦИТЕ ВО ПУСТЕЦМАКЕДОНЦИТЕ ВО ПУСТЕЦ

Пред Самитот на НАТО во Буку-
решт, во одбрана на маке дон ско-
то име и идентитет застанаа и 

Македонците од Република Албанија. 
Имено, партијата на тамошните Маке-
донци, Македонска алијанса за европ-
ска интеграција, организираше мирен 
протест во Пустец, на кој присуствуваа 
околу илјада Македонци од сите делови 
на Албанија, од Билишта, Корча, Ел ба-
сан, Тирана, Голо Брдо и Кукс од Север-
на Албанија. Невремето кое ја зафати 

телот Тодор Петров, кој им порача 
дека Македонците од сите делови на 
Македонија во цел свет никогаш нема 
да прифатат промена на името Маке-
донија, бидејќи тоа не е право и сопс-
твеност на граѓаните на Македонија, 
туку на Македонците во сите делови 
на Македонија, на Македонците во 
цел свет. 

Декларацијата ќе биде доставена 
до Обединетите нации, Европската 
уни ја, ОБСЕ, Советот на Европа, НАТО 
и до владите на Македонија и на Ал-
банија.

Народниот собир заврши со маке-
донски народни песни и ора, а од Ма-
кедонија народната веселба ја испол-
нија песните на Круме Спасовски и 
стиховите на Симеон Иванов Канго. 

Мала Преспа не ги поколеба Маке-
донците единствено и безрезервно 
да ја изразат својата поддршка за 
името Македонија како светост од 
искон до вечност. На присутните им 
се обратија Таќо Гроздани, претсе да-
тел на Општинскиот комитет на ма-
кедонската партија во Албанија, Ди-
митар Гроздани од Билишта, Васил 
Јанкула од Горна Горица, Мишко Пос-
толичин, директор на гимназијата во 
Пустец, Ѓорѓи Тане од Корча-кандидат 
за пратеник на македонската партија 
во Албанија, Славчо Спировски од Би-
тола, Васил Стерјовски-претседател на 
Унијата на млади сили на Маке дон-
ската партија во Албанија... На про-
 тестот присуствуваше и советникот 
во македонската Амбасада во Тирана, 

Сребре Блажевски. На него беше ус-
воена декларација во која се истакнува 
дека никој нема право да го менува 
името на Македонија и на Македонците 
каде и да се во светот, бидејќи тоа е 
поврзано со идентитетот на македон-
скиот народ во целина. Тамошните Ма-
кедонци велат дека ги прифаќаат НАТО и 
ЕУ, но не по цена на промена на ис-
ториското име на земјата. 

"Никој нема ексклузивно право да го 
менува историското, уставното име на 

Македонија. Усвоивме Декларација од 
5 точки во која јасно велиме дека Ма-
кедонците од Албанија никогаш нема 
да прифатат промена на името", изјави 
Едмонд Темелко, градоначалник на Опш-
тина Пустец.

Во една од точките во Декларацијата 
се наведува дека Македонците во Ал-
банија во целост ги поддржуваат свои-
те браќа Македонци во Пиринска и во 
Егејска Македонија во остварувањето 
на нивните човекови и граѓански права 
и слободи. 

Во име на Светскиот македонски кон-
грес присутните ги поздрави прет седа-

МАКЕДОНЦИТЕ ОД АЛБАНИЈА МАКЕДОНЦИТЕ ОД АЛБАНИЈА 
НИКОГАШ НЕМА ДА ПРИФАТАТ НИКОГАШ НЕМА ДА ПРИФАТАТ 
ПРОМЕНА НА ИМЕТО, ПРОМЕНА НА ИМЕТО, 
ЕДМОНД ТЕМЕЛКОЕДМОНД ТЕМЕЛКО


