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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

МАКЕДОНЦИТЕМАКЕДОНЦИТЕ
ВО СВЕТОТ ВО СВЕТОТ 

Д Р Ж А В А Т А  Д А  П О М О Г Н Е  В О  С     О З Д А В А Њ Е Т О  Н А  И С Е Л Е Н И Ч К О Т О  Л О Б ИД Р Ж А В А Т А  Д А  П О М О Г Н Е  В О  С  

ПОВИК ДО МАК   ЕДОНЦИТЕ ДАПОВИК ДО МАК  
ИНВЕСТИРААТ В   О ТАТКОВИНАТАИНВЕСТИРААТ В 

"Колку некој од власта и да 
е некоректен кон 
иселеништвото, ние немаме 
друг избор, ова е наша 
татковина на која треба да й  
се оддолжиме. Не смееме на 
лошото да враќаме со лошо 
и на некоректниот однос од 
било која влада, да й  
возвраќаме со некоректност, 
зашто тогаш губи државата, 
а државата тоа сме ние", 
потенцира Бошко Рајчовски-
Пелистерски.

"Сакаме да знаеме каде го 
вложуваме нашиот тешко 
заработен долар. Нема 
иселеник кој не би сакал да 
инвестира во татковината. 
Но, сè тоа го зборува со 
резерва, зашто во 
изминатиот период имаше 
голема корупција. Добро е 
што се откриваат тие 
скандали, но не може сè да 
се направи преку ноќ, и 
иселеникот не може веднаш 
да го смени мислењето. 
Сепак, добро е што тој има 
желба да инвестира", 
дополнува Рајчовски-
Пелистерски. 

Македонската држава не на-
прави многу за своите исе ле-
ници, дури не ги реализира и 
ветувањата за тројца прате-
ници од дијаспората и за гла-
сање во дипломатско-кон зу-
ларните претставништва...

"Во изминативе 17 години 
очекувавме Македонија да на-
прави многу во однос на исе-
лениците. Иако зборувам опш-
то за сите досегашни влади, 
меѓу редови, можам да кажам 
дека оваа Влада покажува по-
голем интерес за иселениш-
твото и за државата, па да 
оставиме тоа што го ветија и 
да го реализираат. Беше вете-
но дека ќе имаме тројца пра-
теници и дека иселеништвото 
ќе може да гласа во дипло мат-
ско-конзуларните прет став-
ништва. Но, ништо од ве ту-
вањата, не се изгласаа изме-
ните на Изборниот законик, 
иако идејата беше добра".

Бошко Рајчовски-Пелистерски е 
роден во убавото преспанско 
село Љубојно, во подножјето на 

Пелистер, во 1945 година, а во 1964 го-
дина, во цутот на младоста, на 19-го-
дишна возраст тргнал по трнливиот пат 
на печалба. Во тоа време младите во 
Преспа одењето на печалба повеќе го 
сфаќале како мода, отколку за ра бота, 
за обезбедување егзистенција. 

Нашиот соговорник заминал за Де т-
 роит, каде денес живеат повеќе од 120 
фамилии од Љубојно, или како што 
посочува Рајчовски-Пелистерски, Детро -
ит е Љубојно во мало. И тој, како и по-
веќето кои ја напуштаат родната грутка 
и заминуваат да живеат во други земји, 
на почетокот имал тешкотии, но жел-
бата да остане во Америка била по сил-
на од сè. Бил прифатен од роднините, 
па така не се соочил со проблемите со 
кои на почетокот се соочуваат маке-
донските печалбари. Се вработил во 

автомобилската индустрија "Крајслер", 
каде по 33 години чесно работење се 
пензионирал, односно веќе десет годи-
ни е пензионер. Последниве 4-5 години 
во текот на зимата живее на Флорида, 
на пролет и на есен по месец-два е во 
Детроит, а три месеци престојува во 
Македонија. 

Оваа година, за разлика од прет ход-
ните доаѓања во татковината, дошол 
мно  гу порано, со две желби како спон-
зор да учествува на "Фолк-фест Валан-
дово", односно да гласа за најубавата 
песна, но и да го даде својот глас на 
вонредните парламентарни избори. 

"Благодарение на Валандовскиот 
фес  тивал се родија многу други фести-
вали и чувствувам потреба да им помог-
неме. Заедно со македонскиот почесен 
конзул од Њу Џерси, Славчо Маџаров, 
бевме спонзори за овој Фестивал, од-
носно на првите двајца наградени од 
жирито и од публиката им обезбедивме 
бесплатни авиобилети и петнае сетдне-
вен престој на Флорида. Една седмица 
по фестивалот имав можност, но и ми 
беше задоволство, свечено да излезам 
да гласам на парламентарните избори. 
Специјално отидов во моето родно 
село Љубојно и гласав за Македонија. 
За нас иселениците постои една партија 
- Македонија", вели Рајчовски-Пелис-
терски.

"ЗА НАС ИСЕЛЕНИЦИТЕ ПОСТОИ ЕДНА ПАРТИЈА - "ЗА НАС ИСЕЛЕНИЦИТЕ ПОСТОИ ЕДНА ПАРТИЈА - 
МАКЕДОНИЈА", БОШКО РАЈЧОВСКИ-ПЕЛИСТЕРСКИМАКЕДОНИЈА", БОШКО РАЈЧОВСКИ-ПЕЛИСТЕРСКИ
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Д Р Ж А В А Т А  Д А  П О М О Г Н Е  В О  С     О З Д А В А Њ Е Т О  Н А  И С Е Л Е Н И Ч К О Т О  Л О Б И О З Д А В А Њ Е Т О  Н А  И С Е Л Е Н И Ч К О Т О  Л О Б И

ПОВИК ДО МАК   ЕДОНЦИТЕ ДАЕДОНЦИТЕ ДА  
ИНВЕСТИРААТ В   О ТАТКОВИНАТАО ТАТКОВИНАТА

"ОРО МАКЕДОНСКО"
Господинот Рајчовски-Пелистерски 

е долгогодишен македонски активист. 
Преку радио програмата "Оро маке дон-
ско" веќе 36 години ја негува маке дон-
ската култура.

"Македонската радио програма 'Оро 
македонско' е прва во дијаспората. 
Оваа година одбележуваме 36 години 

од постоењето. Горд сум што сум во-
дител на оваа програма, бидејќи на не-
кој начин со неа му се оддолжувам на 
мојот народ. Мојата радио програма 
прет ставува мост со татковината. Про-
грамата е едноставна, има од сè по неш-
то, народни песни, радио реклами, чес-
титки и слично, како и неколку рубрики 
- радио визита, водам интервјуа со наши 
политичари, луѓе од црковниот живот 
итн. Имаме рубрика за млади, рубрика 

од поезијата, хуморот. Рубриката вести 
ни е најслушаниот дел од програмата. 
Таа се емитува секоја сабота од 15 часот 
по американско време. Тогаш имаме ди-
ректни вести од Македонија, односно 
во живо ни се јавуваат новинари од 
овде. Соработувам со другите радио 
станици на Македонците во светот и 
взаемно ги слушаме нашите програми. 
Со оглед на развиената техника мојата 
радио програма не се слуша само во 
Детроит, туку преку Интернет и низ цел 
свет. Често пати остварувам телефонски 
контакти со Австралија, односно нашин-
ците од таму директно се вклучуваат во 
неа", вели Рајчовски- Пелистерски.

Ова лето е дојден во Македонија со 
желба да реализира и своја телевизиска 
емисија... 

"Многу нашинци доаѓаат да се од-
морат во Македонија. Иако оваа година 
ќе работам, сигурно нема да почув ству-
вам замор, зашто ми претставува чест и 
гордост што тоа ќе го правам за мојот 
народ. Горд сум што му припаѓам на 
македонскиот народ. Дојдов на идеја да 
направам телевизиска емисија 'Гласот 
на иселениците', која ќе биде наменета 
исклучително за иселениците кои ќе 
дојдат во Македонија, и кои ќе бидат 
гос  ти во емисијата. Планирани се раз-
говори и со некои функционери, со 
претставници од Македонската право-
славна црква, како и од министерствата 
задолжени за развој на комуникацијата 
со иселеништвото. Во секоја емисија ќе 
има по еден гостин од македонската 
естрада. Емисијата ќе се снима во сту-
диото на ТВМ во Охрид, а ќе ја пре зе-
маат телевизијата 'Тера' од Битола, 'Кис' 
од Тетово, една телевизија во Штип, по-
 тоа од Струмица, односно ќе се емитува 
во пет града, а наскоро ќе најдеме и 
телевизија од Скопје. Кога бев во Аме-
рика преку радио брановите постојано 
ги поттикнував иселениците кога ќе 
дојдат во Македонија задолжително да 
го посетат и Охрид. Ако дојдат во Ма-
кедонија, а не го посетат Охрид, тоа е 
исто како да не биле во Македонија. 
Веќе имам обезбедено соговорници за 
неколку емисии", раскажува нашиот со-
говорник. 

Тој е активен во Организацијата "Обе-
динети Македонци", македонско-аме-
риканска асоцијација...

"И досега ги повикував Македонците 
да дојдат во татковината и ќе про дол-
жам да го правам тоа. Уште од поче-
токот, кога дојдов во Америка, бев ак-
тивен во Организацијата 'Обединети 
Македонци', во американско-канад ска-
та асоцијација, чија активност беше осо-
бено изразена во демонстрациите кои 
ги одржавме во Вашингтон во 2001 го-
дина. Во тој момент јас ја предводев 
македонската делегација во Стејт де-
партментот. Додека делегацијата беше 
во Стејт департментот неколку илјади 

МАКЕДОНСКА ДЕЛЕГАЦИЈА МАКЕДОНСКА ДЕЛЕГАЦИЈА 
ВО СТЕЈТ ДЕПАРТМЕНТВО СТЕЈТ ДЕПАРТМЕНТ

ДЕМОНСТРАЦИИ ПРЕД СТЕЈТ ДЕПАРТМЕНТ, ДЕМОНСТРАЦИИ ПРЕД СТЕЈТ ДЕПАРТМЕНТ, 
2001 ГОДИНА2001 ГОДИНА
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демонстранти протестираа. Се оби дов-
ме да им објасниме дека правата не 
може да се бараат со оружје. Активен 
сум и во македонската Црква. Јас сум 
еден од основачите на македонската 
црква 'Света Богородица' во Детроит. 
Во зима, кога живеам на Флорида, ак-
тивен член сум во црквата 'Свети Ди-
митрија Солунски' и сум член на Епар-
хиското собрание, како делегат за аме-
риканско-канадската епархија", потен-
цира Рајчовски-Пелистерски. 

Неговите деца, кои се родени во Аме-
рика, беспрекорно го зборуваат маке-
донскиот јазик. 

ОБЕДИНЕТОСТ
Овој Македонец континуирано ја сле-

ди политиката во Република Маке до-
нија, но е загрижен и за она што ни го 
прави нашиот јужен сосед во поглед на 
името на државава. 

Грчкото лоби во САД, како што по-
сочува, е многу посилно, иако за тоа 
што го прават Грците нема никакво оп-
равдување зашто не се во право. Сепак, 
тамошните Македонци работат во на-
сока на зајакнување на македонското 
лоби. Вели дека во тоа треба да помогне 
и државата. 

"Можам да й честитам на 'Обединетата 
дијаспора' во Вашингтон, но треба да 
биде прифатена од целото исе лениш-
тво во Америка и во Канада. Точно е тоа 
дека македонското лоби не функцио-
нира, односно не е она што требаше да 

МАКЕДОНЦИТЕМАКЕДОНЦИТЕ
ВО СВЕТОТ ВО СВЕТОТ 

талитет", вели Рајчовски-Пелис тер ски.
Македонската држава не направи 

многу за своите иселеници, дури не ги 
реализира и ветувањата за тројца пра-
теници од дијаспората и за гласање во 
дипломатско-конзуларните претстав-
ништва...

"Во изминативе 17 години оче ку вав-
ме Македонија да направи многу во 
однос на иселениците. Иако зборувам 
општо за сите досегашни влади, меѓу 
редови, можам да кажам дека оваа Вла-
да покажува поголем интерес за исе-
леништвото и за државата, па да ос та-
виме тоа што го ветија и да го реа ли-
зираат. Беше ветено дека ќе имаме 
тројца пратеници и дека иселеништвото 
ќе може да гласа во дипломатско-кон-
зуларните претставништва. Но, ништо 
од ветувањата, не се изгласаа измените 
на Изборниот законик, иако идејата 
беше добра. Но, колку и да е некој од 
власта некоректен кон иселеништвото, 
ние немаме друг избор, ова е наша тат-
ковина на која треба да й се оддолжиме. 
Не смееме на лошото да враќаме со 
лошо и на некоректниот однос од било 
која влада да возвраќаме со неко рект-
ност, зашто тогаш губи државата, а др-
жавата тоа сме ние", потенцира долго-
годишниот иселеник.

На прашањето што тре ба Македонија 
да направи за да ги привлече иселе-
ниците, тој одговара:

"Македонија прво треба да се ста-
билизира како држава за да можеме 
ние иселениците да инвестираме. Сака-
ме да знаеме каде го вложуваме нашиот 
тешко заработен долар. Нема иселеник 
кој не би сакал да инвестира во татко-
вината. Но, сè тоа го зборува со резерва, 
зашто во изминатиот период имаше 
голема корупција. Добро е што се от-
криваат скандалите. Оваа Влада пока-
жува интерес за расчистување на кри-
миналот, но не може сè да се направи 
преку ноќ, и иселеникот не може вед-
наш да го смени мислењето. Сепак, 
добро е што тој има желба да инвестира. 
Ги повикуваме Американците да инвес-
тираат во Македонија, но за другите 
нации не можеме да зборуваме бидејќи 
прво ние треба тоа да го покажеме, да 
инвестираме, па да ги поканиме и дру-
гите да направат такво нешто". 

Рајчовски-Пелистерски повеќе од 30 
години се занимава и со поезија.

Напишал три стихозбирки: "Дамари", 
издадена во Америка; "Блиски сводови", 
во Македонија; и третата "Тој не се вра-
ти", со која ја добил наградата "Маке-
донска иселеничка веда". Тринаесет 
пати учествувал на Струшките вечери 
на поезијата, а четири пати настапил на 
"Мостови". 

По ниедна цена не ја продава куќата 
во село Љубојно. Би сакал да помогне 
да се развие туризмот во преспанскиот 
регион, иако сега Преспанското Езеро е 
многу повлечено од брегот.

"И досега ги повикував 
Македонците да дојдат во 
татковината и ќе про дол-
жам да го правам тоа. Уште 
од почетокот, кога дојдов 
во Америка, бев активен 
во Организацијата 'Обе ди-
нети Македонци', во амери-
канско-канадската асо ција-
ција, чија активност беше 
особено изразена во де-
монстрациите кои ги одр-
жавме во Вашингтон во 
2001 година. Во тој момент 
јас ја предводев маке дон-
ската делегација во Стејт 
департментот. Додека деле-
гацијата беше во Стејт де-
партментот неколку илја-
ди демонстранти протес-
ти раа. Се обидовме да им 
објасниме дека правата 
не може да се бараат со 
оружје".

биде. Всушност, за тоа се одржа кон фе-
ренција, неколку дена пред демон стра-
циите пред Стејт департментот во 2001 
година. Но, тоа е тој наш балкански мен-

СО ГУВЕРНЕРКАТА НА МИЧИГЕНСО ГУВЕРНЕРКАТА НА МИЧИГЕН


