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ИМЕ  НА  КОЕ  ТРЕБА  ДА  СЕ  СМЕТАИМЕ  НА  КОЕ  ТРЕБА  ДА  СЕ  СМЕТА

КОМ Е Н Т А Р  В О  " В АШ И Н Г Т О Н  Т А Ј М С "

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.

ПОВИКУВАЊА  НА  ЧЛЕНОВИТЕ  НА  ОМО  ПОВИКУВАЊА  НА  ЧЛЕНОВИТЕ  НА  ОМО  
"ИЛИНДЕН " -  ПИРИН  ВО  ПОЛИЦИЈА  "ИЛИНДЕН " -  ПИРИН  ВО  ПОЛИЦИЈА  

Од 20 април годинава се одвива акција на повикување на 
членови на ОМО "Илинден"-ПИРИН во полицијата во Бла-
гоевград. Членовите се повикуваат како сведоци по дело без 
да им се објасни за што конкретно се работи. Повикувањето 
се врши со официјална покана на која со големи букви е 
одбележано дека доаѓањето е задолжително. Кон поканата е 
додаден втор лист со извадоци на Казнениот кривичен за-
кон, во кој се посочени, главно, казните и судската одго-
ворност ако сведоци или вешти лица не се јават при покана 
да сведочат. Вториот лист почнува со текст од Законот, кој е 
наменет за обвинети. На членовите не им се објаснува суш-
тината на делото по кое се повикани да сведочат, не им се 
кажува кој е обвинетиот, за што и по кој член на кој закон за 
да можат да се послужат со законското право откажување од 
сведочење. Им се поставуваат прашања кои во нив влеваат 
сомневање кон партијата во која членуваат и преку кои се 
врши психолошки притисок како: Имате ли потпишано мол-
ба за членство во партијата; Кој ви понуди да станете член и 
кого познавате во партијата; Ви понудија ли пари за тоа; Дали 
некој ве заплашувал за да влезете во партијата; Бевте ли во 
странство во времето кога се собираа членови за реги стра-

ција на партијата; Дали сте биле член на друга партија; Од 
каква етничка припадност сте? На крај членовите се при-
нудувани да се потпишуваат од десет до дваесет пати сед-

Вашингтон, 4 мај 
Грчкото вето кон Република Македонија за влез во НАТО 

на Самитот во Букурешт беше неосновано и спротивно на 
принципите на Алијансата и нејзините држави-членки. Ма-
кедонија ги исполни сите критериуми за членство и покрај 
тоа што не е членка, сепак учествува во операции на НАТО во 
Босна и во Авганистан. Македонија, исто така, партиципира 
во операции заедно со американски сили во Ирак.

Грчките наводи дека се бара "заеднички прифатливо" ре-
шение за "проблемот со името" и дека сака "добри и соседски 
односи" со Македонија, беа напуштени со ставањето вето.

Грција беше таа, а не Македонија, што го одби последниот 
предлог за решение за "проблемот со името". Освен тоа, Гр-
ција со ветото ја прекрши Времената спогодба од 1995 го-
дина. Сега е јасно дека Грција не бара "заеднички при фат-
ливо" решение, туку само унилатерално наметнато решение 
за Македонија. Грција верува дека може да го злоупотреби 
своето членство во НАТО и во ЕУ да изнуди дополнителни 
отстапки од Македонија. Со својата насилничка дипломатија 
против Македонија, Грција ги жртвуваше интересите на НАТО 
и угледот во регионот и ги изложи на опасност мирот и 
стабилноста на регионот само со приговорите за името на 

Македонија. Згора на сè, Грција неодамна го забрани увозот 
на месо од Македонија и забрани авиони на Македонски 
аеротранспорт да сообраќаат преку воздушниот простор на 
територијата на државата. Ова е далеку од она што тврди 
дека сака "добри односи со својот сосед".

Многу ужасна беше и пораката на грчката министерка за 
надворешни работи за давање помош за Македонија до-
колку Македонија едноставно капитулира во однос на Грција 
и дозволи Грција да диктира ново име за Македонија. Грција 
води политика на негирање на сè што е македонско и бри-
шење на македонската култура и идентитет откако се здоби 
со дел од географска Македонија по Букурешкиот договор 

од 1913 година. Грција сè уште негира постоење на големо 
македонско малцинство во северниот дел од државата и 
покрај тоа што Стејт департментот, Хјуман Рајтс Воч и други 
независни невладини организации потврдија постоење. 
Според тврдењата на политичката партија на македонското 
малцинство во Грција, "Виножито", бројот на Македонци во 
северниот дел од Грција е речиси 200.000. Грција се надева 
да наметне решение со кое Македонците ќе се викаат по-
инаку, поразлично од Македонци.

САД треба да ги разгледаат односите со Грција заради 
правата на Македонците во таа држава исто како што тоа го 
прават со Кина поради луѓето од Тибет. САД треба да про-
 должат со поддршката за Македонија за нејзино членство во 
НАТО.

нати, прави и на половина клекнати. Објаснувањето за тоа 
барање (во случаите кога такво им било давано) гласело 
дека целта е да се направела споредба на потписите. Бидејќи 
мнозинството повикани не се основачи на партијата, нив-
ните потписи во судот не се депонирани, па според тоа, 
објаснувањето на полицијата нема никаква основа, уште 
повеќе што не станува збор за банкарска измама, туку за 
основање партија. Потпишувањето правено по таков начин 
се доживува како понижувачко и заканувачко. Во едни слу-
чаи членовите се потпишувале под своите пишани сведош-
тва, но во други тоа го правеле под празен лист. Според 
информациите со кои располагаме, досега се повикувани 
членови само од Благоевград и од Општината Симитли. Се 
очекува да бидат испрашувани околу 180 членови во 
Благоевград. Се претпоставува дека акцијата ќе се прошири 
како во 2006 г. кога во полициските станици низ целата земја 
беа распрашувани повеќе од 5.000 членови на партијата.

Стојко Стојков, ОМО "Илинден" - ПИРИН

Делови од коментар на Методија А. Колоски, 
претседател на Обединетата македонска дијаспора, 
објавен во "Вашингтон тајмс"


