КАКОВ Е СТАВОТ НА МАКЕДОНЦИТЕ НИЗ
СВЕТОТ ЗА ИЗБОРИТЕ НА 1 ЈУНИ И ЗА НИВНОТО
НЕУЧЕСТВО ВО НИВ НАДВОР ОД ДРЖАВАВА, И
КАКО МАКЕДОНИЈА ТРЕБА ДА СЕ ПОЗИЦИОНИРА
ВО ПРЕГОВОРИТЕ СО ГРЦИЈА
СПАСОТ НИ Е ВО ЕДИНСТВОТО
Република Македонија во ниту еден момент не смее да си дозволи
политички излет, бидејќи многу пати во историјата се покажувало
дека одродниците сакале да му наштетат на македонскиот народ, на
македонската нација, јазик, култура, корени. Тоа значи дека живееме
во исклучително тешко време, иако некои наши соседи се членки на
НАТО и на ЕУ, сепак нивната традиционална експанзионистичка политика продолжува и денес. Зарем тоа не ни се случи и во Букурешт!?
Поради тоа, спасот ни е во единството. Само сплотени можеме да
опстанеме на овие балкански простори и да извојуваме победа
против оние кои настојуваат да ги асимилираат македонската држава
и македонското име. Безрезервно подадената рака на пријателство и
партнерство од страна на САД е најдобрата иднина за Македонија.
Македонија оди на избори, за кои неопходноста е дискутабилна, но
ќе беше многу подобро доколку за нив веќе беа изгласани измените
на Изборниот законик, со што ќе им се овозможеше на Македонците
кои живеат надвор од границите на матичната држава да гласаат во
дипломатско-конзуларните претставништва и во амбасадите. Исклучително добро решение за Македонија ќе беше и ако се реализираше
ветувањето за избор на тројца пратеници од дијаспората, при што
сметам дека оваа бројка можеше да биде поголема. Всушност, овие
Македонци се најголемите лобисти на Македонија во светот, како во
зачувувањето на македонскиот идентитет и кауза, така и во однос на
економскиот напредок. Со еден збор, тие се македонските амбасадори. Не смееме да дозволиме да нè разочара тоа што сега ќе се гласа
според старото законско решение. Ние Македонците, каде и да сме
во светот, и натаму ќе работиме за доброто на македонскиот народ.
Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски, Македонска Алијанса

МАКЕДОНИЈА ПРВО,
ПАРТИСКИТЕ
ИНТЕРЕСИ ПОТОА
Обединетата Македонска Дијаспора
смета дека во овој период македонските
партии треба да седнат заедно на маса
и да донесат национална стратегија со
која Македонија ќе продолжи во иднина. Македонија треба да преземе итни
мерки против Грција која не ја почитуваше Времената спогодба од 1995 г., и
како резултат на тоа да поведе постапка
за промена на името под кое е регистрирана во ОН. Нашата организација
смета дека со ветото на Грција, Резолуцијата 817 е невалидна, а со тоа Македонија повеќе не е обврзана
да води преговори за името. Со
ова прекршување на валиден
договор Грција покажува дека и
Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

доколку се најде некое решение за
името, тоа не ја спречува во иднина
повторно да ја уценува Македонија кога
ќе дојде време таа да биде примена
како членка на Европската унија.
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ОМД остро протестира против тоа
што македонската дијаспора и овој пат
нема да гласа на сегашните парламентарни избори. Не можат тие ветувања да се користат за политички маркетинг, а никогаш да не се реализираат.
Доколку се одржуваат парламентарни
избори тие треба да бидат целосно
осмислени и сите прашања да бидат
решени, на пример, како прашањето со
претседателот на ДИК. На Македонија
не й се потребни недемократски ситуации, испади со кои ќе се загрози евроатлантската интеграција. Исто така,
не треба да се одржуваат избори сè додека не се донесе национална стратегија за во иднина, да се усогласи Изборниот законик и да им се овозможи
на македонските иселеници да гласаат.
Македонија прво, а потоа партиските
интереси.
Александар Митрески, потпретседател на Обединета Македонска Дијаспора

Ставот на Македонците во соседството и во светот е дека Македонија не смее да дозволи
промена на уставното име на државата. И за нив, како и за овдешните македонски граѓани,
дискутабилен е терминот за одржување предвремени парламентарни избори. Иако реагираат на
тоа што не се донесоа измените на Изборниот законик, односно нема да можат да гласаат во
дипломатско-конзуларните претставништва и нема да имаат тројца пратеници од Европа, Америка
и Австралија, нивната несебична помош за Македонија, од каков и да било карактер, ќе продолжи
засекогаш.
Контактиравме и со Македонците од Австралија за да го слушнеме и нивното мислење за оваа
тема, но до затворањето на овој број, не добивме одговор.

ТРЕБА ДА ГЛАСААТ ОНИЕ
КОИ ИМААТ ИМОТ ВО
МАКЕДОНИЈА
Со оглед на тоа што во Македонија не се
изгласани измените на Изборниот законик во
кој беше предвидено гласање на иселениците
во дипломатско-конзуларните претставништва,
тие сега го немаат тоа право. Сепак, мој став е
дека треба да гласаат оние кои имаат имот во
Македонија, бидејќи тие не само што се загрижени за тоа што ќе се случува со матичната
држава, туку во прашање се и нивните тамошни
недвижности.
Владимир Ралев, почесен генерален конзул на
РМ во Швајцарија

ИЗМАМЕНИ ВО
ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК
Најубаво ќе беше доколку Собранието,
како највисоко законодавно тело во Република Македонија, донесеше заеднички став
во однос на наметнатиот спор од Грција за
името на нашата татковина. Се надевавме и
очекувавме дека еден таков став ќе ги заштити македонските национални интереси
во однос на уставното и националното име
Македонија т.е. дека нема да се прифатат
никакви притисоци за какви и да е измени
на името, никакви додавки, придавки, запирки, точки, цртички или загради. Бидејќи
ние Македонците никогаш не сме имале
проблем со нашето национално име, секакви преговори за името со друга држава
се непотребни и веднаш мора да се прекинат, без разлика какви совети и притисоци доаѓаат од нашите вистински и не толку вистински пријатели, па и по цена на
влез во НАТО и во ЕУ. За заштитата на македонското национално и уставно име сме
одговорни пред сите досегашни и идни македонски генерации.
За жал, поради партиски и други политикантски интереси,
таква согласност не се доби и Собранието се распушти. Се надеваме дека гласачите ќе ги гледаат националните интереси,
пред сè, кога ќе го даваат својот глас. Заштитувајќи ги на-

ционалните интереси гласачите
истовремено ги заштитуваат своето достоинство и иднина. Жалиме
и се чувствуваме искористени и
измамени што сè уште не се изгласани измените на Изборниот законик, за и ние македонските иселеници да можеме да го дадеме својот глас, како што тоа го прават другите иселенички заедници во Канада, кога има избори во нивните
родни татковини. Тоа ќе биде најправедно, бидејќи покрај зачувувањето на социјалниот мир во државата со нашите парични достави,
кои се поголеми од сите странски
инвестиции, навистина ќе бидеме
прифатени како дел од македонскиот народ во Република Македонија. Таков исход само ќе ни даде
поголем поттик и повод повеќе да
вложуваме во татковината. Сега,
според настаните, се надеваме дека национално свесна политичка
партија ќе добие мнозинство во
идниот состав на Собранието и ќе може да ги реши поволно
проблемите со името, гласањето на иселеништвото и економските проблеми на граѓаните.
Драги Стојковски, претседател на Организацијата Обединети Македонци во Канада

19 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 721-722 / 25.4.2008

ДЕСЕТ МАНДАТИ ЗА МАКЕДОНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ ВО СВЕТОТ
Распуштеното Собрание на Македонија, за жал, не донесе закон за пратенички
мандати за македонските државјани надвор од територијата на Републиката во
седмата изборна единица со тројца пратеници по еден за Европа, Америка и Австралија. Евидентна беше демонстративната опонентна волја на парламентарната
опозиција. Останува надежта дека наредниот парламентарен состав, по вонредните избори, тоа ќе го стори, македонските државјани надвор од Републиката
да учествуваат во изборите за пратеници
преку дипломатско-конзуларните претставништва со свои кандидати. Светскиот македонски конгрес и понатаму останува на
потребата од десет мандати за македонските државјани во светот.
Се надеваме дека вонредните парламентарни избори ќе
оформат парламентарен состав, кој ќе ја почитува волјата на
граѓаните од референдумот на 8 септември 1991 година -

"самостојна и суверена држава Македонија"
без додавки и придавки - имајќи предвид
дека барањето за промена на државното
име Македонија од Владата во Атина изнуди
парламентарно мнозинство кое без вонредните парламентарни избори ќе изгласаше
смена на Владата на Груевски и промена на
името.
Понатаму остануваме на ставот дека разговорите за државното име мора веднаш да
престанат, што значи македонскиот министер за надворешни работи со писмена нота
да го извести генералниот секретар на ООН
дека Македонија го продолжува своето членство во ООН под единственото име Македонија со можност за употреба на уставната
референца "Република", без латинична транскрипција на македонскиот јазик, туку на
англиски јазик "The Republic of Macedonia" со меѓународниот код МК, односно МКД.
Тодор Петров, претседател на Светски македонски конгрес

ПРОБЛЕМОТ СО ИМЕТО НЕ Е ПАРТИСКИ, ТУКУ СТРАТЕШКИ
Самораспуштањето на Собранието укажа
дека партијата на власт навистина има одговорност пред Македонците и пред граѓаните
на РМ. Лично, тешко ми е, бидејќи ние како
етнички Македонци надвор од границите на
РМ не можеме да гласаме или да бидеме учесници во гласањето кое ќе се одвива во РМ,
особено во овие моменти кога нашата матична држава е под силен притисок од јужниот
сосед Грција. Во име на Македонците од Албанија, како член на Секретаријатот на Македонска Алијанса за европска интеграција
во Албанија, сосема се согласуваме со ставот
на државниот врв, односно со одлуката за непромена на уставното име на РМ и преговорите да продолжат во таа насока. Проблемот со кој се соочува нашата матична држава не е партиски проблем, туку

тој спаѓа во стратешките проблеми кои во
моментот треба да ги води претседателот
на државата г. Бранко Црвенковски. Секој
граѓанин во РМ и секоја политичка партија
во кампањата треба да настапат со добри
намери во однос на билатералниот проблем меѓу двете држави, односно тоа во
кампањата не треба да се злоупотребува.
Напротив, конструктивно да му помогнат
на државниот врв за преговорите да завршат успешно, бидејќи прв пат во историјата
на постењето на Македонија, зад неа застанаа САД кои отворено и искрено ги
поддржуваат РМ и македонскиот народ.
Ефтим Митревски, член на Секретаријатот на Македонска Алијанса за европска интеграција

МЕЃУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМААТ ВЕК НА ТРАЕЊЕ, А
и злоупотребата
МАКЕДОНСКОТО ИМЕ Е ВЕЧНО!
Жалам што нам на Македонците кои живееме надвор од
границите на матичната држава РМ не ни се дава можност да
гласаме во дипломатско-конзуларните претставништва. Очекував дека процедурата за измена на Изборниот законик и
ветувањето дека на наредните избори ќе го имаме правото
на глас ќе биде усвоено во законодавниот дом на РМ. Но,
ништо од ветувањето! Можеби, на овој начин со недозволувањето да гласаме одиме во нечија друга корист, односно не
можеме да ја дознаеме вистинската бројка на Македонците
кои живеат надвор од границите на татковината, а со тоа ги
оневозможувме и лобистите на Македонија да си го дадат
гласот за матичната држава, иако тие се моќни фактори, како
во зачувувањето на македонската кауза, така и за влегувањето на Македонија во меѓународните организации во светот.
Во Р Србија дијаспората има право да гласа и на тој начин
им е овозможено на нејзините државјани да придонесат за
зачувувањето на националниот идентитет на државата и за
нејзиниот економски просперитет. Очекував дека, од овој
аспект, ние нема да заостануваме во поглед на демократскиот
развој на државата, но веројатно тоа е последица на состојбата во земјата, поточно неприликите кои се случија со негирањето на македонското име и нација од страна на Грција

на ветото
во Букурешт, потоа поставувањето улитиматуми и уцени, а не преговори, со конечна цел да го уништат македонскиот идентитет и македонската држава, но и да ја
скријат вистината за етничкото чистење на Македонците во Егејска Македонија.
Историјата сведочи за грчкиот геноцид на децата бегалци и за донесените дискриминаторски закони, со
кои во Грција беше овозможено да се вратат само оние
кои се Грци по род. Недозволиво е на една меѓународно призната држава некој да се
осудува да й ги оспорува името и идентитетот. Тоа е преседан
во историјата и негирање на меѓународните стандарди. Всушност, секоја меѓународна организација има век на траење, но
македонското име е вечно.
Лидија Демниева, македонско здружение "Кочо Рацин",
Белград
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