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ГРЕШКИТЕ  ОД  МИНАТОТО  НЕ  СМЕАТ  ДА  СЕ  ПОВТОРАТГРЕШКИТЕ  ОД  МИНАТОТО  НЕ  СМЕАТ  ДА  СЕ  ПОВТОРАТ

АП Е Л  О Д  З А Е Д Н И Ц А Т А  Н А  М А К Е Д О Н С К И Т Е  
Д Р УШ Т В А  В О  ШВ А Ј Ц А Р И Ј А  -  З М Д  

Д О  В Л А Д А Т А  Н А  Р Е П У Б Л И К А  М А К Е Д О Н И Ј А  И  
М А К Е Д О Н С К И О Т  Н А Р О Д

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.

Заедницата на македонските друштва во Швајцарија - ЗМД 
апелира до Владата на Република Македонија, до сите по-
литички и граѓански партии и здруженија како и до целиот 
македонски народ за единствен став за задржување на име то 
Република Македонија. Грешките од минатото не смеат да се 
повторат. Бараме истрајност во преговорите, а не паника пред 
Самитот во Букурешт, порачуваат друштвата од Швај царија.

Со референдумот од 8 септември 1991 година граѓаните 

настојува да го убеди светот во својот речиси параноиден 
став околу името Македонија. Уште во декември 1991 година 
Македонија ги исполни условите според Комисијата на Кон-
ференцијата за Југославија на Европската унија да биде са-
мостојна држава со името Македонија. Тогашен цитат од Со-
ветот на Европската заедница за признавање на новите др-
жави во Источна Европа и во Советскиот Сојуз и од Де кла-
рацијата за Југославија, според која "употребата на името 
Македонија не содржи какви и да е територијални претензии 
кон друга држава".

Македонија покажа добра волја и направи низа отстапки, 
сега е ред на Грција.

И НАТО и Европа имаат интерес Македонија да влезе во 
нивно членство. Условите за членство во НАТО и во 
Европската унија не стојат во никаква релација со името 
Македонија. Затоа Македонија мора и натаму да продолжи 
со реформите за исполнување на условите за рамноправно 
членство во НАТО и во Европската унија. Реформите не се 
само задача на Владата на Република Македонија, туку и на 
секој граѓанин на Република Македонија.

Заедницата на македонските друштва
 во Швајцарија - ЗМД

Македонка Мајер, претседател

на Македонија со апсолутно мнозинство се изјаснија за са-
мостојна и суверена држава со име Македонија. Доколку 
одлука на референдум може да се промени само со нова 
одлука на референдум, се прашуваме зошто особено де-
новиве во Македонија од сите страни се нудат разни ва ри-
јанти околу името Македонија. Ситуацијата е јасна: Не е во 
прашање замена на референцата "БЈРМ" (во ООН) туку се 
работи за трајно решение за името на државата Македонија. 
Само граѓаните на Македонија, вклучувајќи ја и дијаспората, 
имаат право да носат одлуки за промена на името на др жа-
вата преку референдум. 

Не ние, туку сите оние кои сакаат да ни наметнат нешто 
друго треба да се прашаат зошто Грција и понатаму упорно 

Најстарата македонска организација во Германија "Обе-
динети Македонци" одржа семакедонска средба во Rheda-
Wiederbrück со претставници од цела Сојузна Република 
Германија, кои едногласно усвоија Резолуција против про-
мена или било каква додавка или заграда на вековното име 
Македонија.

"Македонија е исправена пред уште една неправедна уце-
на за промена на своето име во Букурешт, град кој остави 
траен белег во меморијата на секој Македонец, со неговите 
поделби и страдања во ХХ век и не сакаме тоа да се случи 
повторно", истакна Драги Богоевски, претседател на "Обе-
динети Македонци" - Германија.

Покрај другото, во резолуцијата се повикува македонската 
Влада да стартува проект заедно со македонските иселе-
нички организации за отворање училишта на македонски 
јазик во Егејскиот дел на Македонија.

МАКЕДОНЦИТЕ  ВО  Г ЕРМАНИЈА  МАКЕДОНЦИТЕ  ВО  Г ЕРМАНИЈА  
СЕ  ПРОТИВ  ПРОМЕНА  НА  ИМЕТОСЕ  ПРОТИВ  ПРОМЕНА  НА  ИМЕТО

Од службата за информирање на македонската ор-
ганизација "Обединети Македонци"

Претседателство на "Обединети Македонци"
Драги Богоевски, претседател; Фидан Шемовски, по-

чесен претседател; Дарко Стојановски, потпретседател; 
Миле Николоски, секретар; Александар Черговски, ко-
ординатор за образование и култура; Отец Теофил, 
координатор за религиозни прашања; Виолета Сто-
јановска, Александар Кленковски и Раде Димитриев, 
Надзорен одбор


