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Разговорот го водеше:  

Жаклина МИТЕВСКА

Господине Колоски, Обединетата 
ма кедонска дијаспора веќе подол-
го време работи на зачувувањето 
на уставното име на Република Ма-
кедонија, но и за одбраната на ма-
кедонското малцинство кое живее 
во соседните држави. Во период 
кога се засилува грчката антима ке-
донска кампања за негирање на сè 
што е македонско, ОМД ги интен-
зивира своите активности во на со-
ка на одбрана на нашинците во Гр-
ција... Деновиве делегација од ОМД 
е во Македонија. Што ќе биде прио-
ритет во Вашите активности?

КОЛОСКИ: Приоритет на нашите ак-
тивности е да им докажеме на маке-
донската Влада и на македонските ин-
сти туции и народ дека ние ги поддр жу-
ваме Македонија и македонскиот на-
род, чии граѓани имаат право да се на-

ре куваат Македонци. Нашиот идентитет 
е македонски, нашата држава е Р Ма-
кедонија, а нашата култура и јазик се 
македонски. Македонската дијаспора 
не прифаќа ниту придавки, ниту до дав-
ки на името Република Македонија. Ние 
секогаш ќе бидеме Македонци, а наша-
та држава ќе биде Македонија. Тоа им 
го кажуваме и на странските дипломати 
во Р Македонија.

Во рамките на активностите на ОМД, 
кои се во насока на македонско ло-
бирање, е и Вашата посета на 150 
американски сенатори и конгрес-
мени, кои ви ветиле дека нема да го 
поддржат грчкиот став. Всушност, 
се најавува и група на пријателство 
во Конгресот, чие формирање е во 
процедура...

КОЛОСКИ: Неодамна, за три дена на-
шите волонтери ги посетија канце ла-
риите на 150 конгресмени и сенатори. 
Повеќето од нив се согласија да го по д-
држат македонскиот став околу името, 
а неколкумина прифатија да се зачленат 
кога во Конгресот ќе се формира група 
на пријатели за Македонија. Проце ду-
рата за формирањето на групата е во 
тек и се надеваме дека на идниот 111 

конгрес, кон февруари, ќе можеме и 
официјално да ја формираме. Не би ја 
ни почнувале групата на пријателство 
ако уште на почетокот немавме 25-30 
конгресмени.

Обединетата македонска дијаспора 
остро протестираше до амери кан-
скиот Стејт департмент поради офи-
цијалното користење на кратенката 
ФИРОМ од страна на амбасадорот 
на САД во Атина, Даниел Спекхард. 
Воедно, го поздравивте и писмото 
на премиерот Груевски до Кара-
манлис, во кое тој побара враќање 
на имотите на протераните Маке-
донци и решавање на статусот на ма -
кедонското малцинство во Грција...

КОЛОСКИ: Случајно ја отворивме 
веб-страницата на американската Ам-
басада во Атина, каде прочитавме дека 
на Конгресот на најстарата грчка ор-
ганизација во Америка говор одржал 
амбасадорот Спекхард, при што го упо-
требил зборот ФИРОМ. Во поголемиот 
дел од говорот тој зборувал за односите 
меѓу Грција и Скопје, а не кажувал Гр-
ција и Македонија или, пак, Атина и 
Скопје, што би било правилно. Ние ос-
тро реагиравме и до Стејт департментот 

ЗАЕДНО СО ЗАЕДНО СО 
ПРИЈАТЕЛИТЕ ЌЕ ПРИЈАТЕЛИТЕ ЌЕ 
СЕ БОРИМЕ ЗА СЕ БОРИМЕ ЗА 
МАКЕДОНИЈА, НИЕ МАКЕДОНИЈА, НИЕ 
НЕ СМЕЕМЕ ДА НЕ СМЕЕМЕ ДА 
ГО ЗАБОРАВИМЕ ГО ЗАБОРАВИМЕ 
ИДЕАЛОТ НА ИДЕАЛОТ НА 
ПРЕДЦИТЕПРЕДЦИТЕ
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"Татко ми е роден во Белица, Кичевско, по потекло од Мала 
Преспа, мајка ми е од Бучим, Прилепско-крушевско, по потекло 
од Солунска општина. Работам во адвокатска фирма како 
лобист за други држави. Се гордеам што денес сум во 
Редакцијата на "Македонско сонце", неделник за дијаспората, 
кој ја кажува вистината за Македонија и за македонската 
кауза. Кога бевме мали татко ми ќе нè седнеше мене и сестра 
ми и ни го читаше "Македонско сонце", велејќи ни дека мораме 
да ги зачувате историјата, културата, јазикот... Кога имав 16 
години, непосредно пред да почине, татко ми постојано го 
читаше написот објавен во неделникот, каде мене ме 
спомнуваа и многу се гордееше. Уште од тогаш кај мене постои 
изразена желба и волја, волонтерски, да правам сè што можам 
за Македонија. Нашите дедовци и предци гинеле за Македонија 
и тие жртви ние не смееме да ги заборавиме. 

и до Амбасадата на САД во Грција. До-
бивме одговор дека ја користеле кра-
тенката ФИРОМ од аспект на НАТО. По-
тенцираа дека тоа не е став на Америка, 
но дека така е постапено поради при-
тисокот на Грците, зашто доколку некој 
каже Македонија може да се случи вед-
наш да биде отповикан од функ цијата. 
Исто така, заедно со претставниците на 
Меѓународното движење за човекови 
права изјавивме дека го поздравуваме 
писмото кое премиерот Груевски му го 
упати на премиерот Караманлис. Ова е 
прв пат една Влада на Република Ма-
кедонија да изјави и да заземе став за 
децата бегалци. Тоа особено е за по з-
дра вување, затоа што повеќе од 70 про-
центи од нашите членови по потекло се 
од Егејскиот дел на Македонија или се 
деца бегалци и за нив е разбирливо 
дека Р Македонија ќе ги застапува нив-
ните интереси.

Организацијата "Поткрепете ја Ма-
кедонија" е дел од Обединетата ди-
јаспора. Таа најави собирање пот-
писи и нивно доставување до ав-
стра лискиот Парламент, со барање 
Австралија да нè признае под ус-
тавното име, а ОМД ја поддржа во 
нејзините активности...

КОЛОСКИ: Да. Ние ја поддржуваме 
организацијата "Поткрепете ја Маке до-
нија" и им даваме целосна поддршка во 
собирањето на овие потписи за при-
знавање на Македонија од страна на 
Владата на Австралија. Ние на светот му 
ја кажуваме вистината за македонската 
кауза. Исто така, и ние ќе се ангажираме 
за да помогнеме што побрзо да се со-
берат тие потписи и што побрзо Ав-
стралија да го признае уставното име 
на Република Македонија. 

Познати се Вашите апели до грч ка-
та, но и до бугарската Влада, во која 
порачувате тие да се соочат со об-
врските со ЕУ регулативите, ОН 
конвенциите и со меѓународните 
закони за човекови права... Но, ос-
вен парични казни за нив, нема не-
какво подобрување во однос на 
правата на македонското малцин-
ство. Сметате ли дека сега, откако 
државава застана во одбрана на 
македонското малцинство во Грци-
ја, но и откако Груевски упати пис-
мо до Караманлис, како и до Ба ро-
со, работите ќе се поместат од мрт-
ва точка?

КОЛОСКИ: Секој апел или писмо е 
чекор напред за нашата кауза. Сепак, 
Европската унија преку нејзините ин-
сти туции, како Европскиот суд за чове-
кови права, треба да изврши притисок 
врз Грција и врз Бугарија за да го из деј-
ствува решението од судскиот процес 
во 2005 година. Грција и Бугарија имаат 
обврска да му дадат право на маке дон-
ското малцинство, но не само нему, туку 
и на сите малцинства кои таму живеат. 
Тие како членки на НАТО и на Европ ска-
та унија, и како потписници на Декла-
рацијата за човекови права во Обеди-
нетите нации, имаат должност да го при-
знаат македонското малцинство и да 
спроведат попис на македонскиот на-
род во тие држави, за да се дознае број-
ката на тамошните Македонци, но и да 
им се овозможат сите права на нивниот 
мајчин јазик.

Како успевате да му се спро тив ста-
вите на грчкото лоби кое многу сил-
но е развиено во Америка, Канада, 
во Австралија, за разлика од маке-
донското, кое и не е толку раз вие но?

КОЛОСКИ: За жал, досега не бевме 
организирани. Токму затоа и во 2004 го-
дина ја формиравме нашата органи-
зација, а најголема причина за тоа беше 
осознавањето дека доволно ги трпевме 
притисоците. Никако не смееме да до-
зволиме соседите да ни ја кројат суд-
бината. Ние сме тие кои треба да ја кро-
јат судбината на Македонија и на маке-
донскиот народ. Така, во 2004 година ед-
на група млади ентузијасти од цел свет 
донесе одлука дека мора да се формира 
цврсто македонско лоби во Вашингтон. 
Искрено да ви кажам сега се плашат од 
нас. Во грчките весници пишува дека 
ние сме донирале 300.000 долари за 
претседателската кампања на сена то-
рот Меккејн. Тоа апсолутно не е точно, 
затоа што нашата организација е невла-
дина, непартиска и непрофитна. Ние 
соработуваме со сите луѓе во Америка, 
Канада, Австралија, како и со сите кои й  
мислат добро на Македонија. 

Лобиравте и во американскиот 
Конгрес и Сенат. Заедно со кон гре-
сменот Џорџ Лугер ја спроведувавте 
кампањата "Македонија во НАТО"...

КОЛОСКИ: Нашата кампања "Маке-
донија во НАТО" во  2008 година беше 
поддржана и од неколку членови од 
Демократската и од Републиканската 
партија. Собравме неколку конгрес ме-
ни и секој месец еден конгресмен им 
испраќаше барем по едно писмо на ко-
легите. Независно дали тоа беше кон-
гресменот Пасквел од Њу Џерси, госпо-
ѓата Милер од Мичиген... Сенаторот Лу-
гер застана позади македонското лоби, 
исто така, ја поддржа и афирмацијата за 
влез на Македонија во НАТО, бидејќи 
тоа не е само интерес на Македонија, 
туку и на Америка и на цел свет. За Ма-
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кедонија е важно  нејзините граници да 
бидат сигурни и таа да се развива како 
мирна, демократска и стабилна држава. 
Меѓународната заедница и државите 
во светот не треба од нас да бараат да 
го менуваме името и идентитетот за да 
влеземе во ЕУ и во НАТО.

Кога станува збор за политичкиот 
живот во РМ велите дека не сакате 
да носите одлуки за луѓето кои жи-
веат во Македонија, туку само са-
кате да ја доближите дијаспората 
до матичната земја. Сепак, инсис-
тирате во измените на Изборниот 
законик да бидат вметнати 4, на-
место предвидените 3 пратенички 
места од дијаспората, односно по-
крај Европа, Америка и Австралија, 
да се додаде и Канада...

КОЛОСКИ: Ние како дијаспора им 
стоиме на располагање на Р Македонија 
и на македонскиот народ. Сакаме нему 
да му помогнеме и што повеќе да се 
доближиме до него. Како што знаете, од 
македонската дијаспора од цел свет во 
Македонија влегува една милијарда 
евра. Повеќето од тие пари се даваат за 
купување куќи, автомобили, за нивните 
одмори. Но, мора да се направи чекор 
напред и во однос на инвестициите за 
да може македонската дијаспора да 
инвестира во иднината на татковина. 
Од Владата бараме во предлогот за 
пратенички места од дијаспората да се 
направи промена и да се зголеми 
бројката, бидејќи не може да има само 
еден претставник од Северна Америка. 
Мораме да имаме четири пратеници, 
односно пратеници од Европа, Аме-
рика, Австралија и Канада. Исто така, би 

сакале да гласаме и за изборот на пр ет-
седател на Р Македонија. Во овој кон-
текст е и барањето да се гласа во на-
шите дипломатско-конзуларни прет став -
ништва. 

Во однос на заживувањето на еко-
номијата став на ОМД е дека во Ма-
кедонија треба да се засилат суд-
ските постапки, да се намали коруп-
цијата и да се подобри бизнис кли-
мата, за да можат да дојдат странски 
инвестиции. Има ли подобрување 
на тоа поле или сè уште тапкаме во 
место?

КОЛОСКИ: Македонската дијаспора 
претежно е разочарана од тоа како по-
следните 18 години функционира маке-
донската економија. Нашите инвести-
ции во Македонија не се сигурни, суд-
скиот систем сè уште треба да се ре-
формира. Кога почна кампањата "Ин ве-
стирајте во Македонија" нашата орга-
низација ја поддржа и й ја донираше 
веб-страницата. Ќе помогнеме за сè 
што можеме, да донесеме не само ма-
кедонски инвестиции од дијаспората, 
туку и странски. Но, многу е битно да се 
спроведат судските реформи и да се 
подобри бизнис климата. На пример, 
мно гу е лесно да се регистрира ком па-
нија, но потешко е да се добие градежна 
дозвола, а во системот сè уште ги има 
митото и корупцијата. Тоа мора да се 
смени. Тоа не е критика, туку порака до 
Владата, до опозицијата и до инсти ту-
циите во Македонија, да го подобрат 
системот и да воспостават подобра кли-
ма за да можат нашите луѓе од дија спо-
рата да инвестираат.

Во едно интервју изјавивте дека 
ОМД е формирана со цел да ја за до-
воли потребата за македонски глас 
во главниот град на САД, Вашинг-
тон. Оваа организација веќе е ли-
дер во продлабочувањето на прија-
телствата меѓу САД, ОН и НАТО со 
Македонија. Што всушност претста-
вува ОМД? Освен канцелариите во 
САД, Канада и во Австралија, пла-
нирате ли такви да отворите на Нов 
Зеланд, како и во Европа? Работите 
ли во насока на тоа сите да се обе-
динат?

 КОЛОСКИ: Обединетата македонска 
дијаспора ги претставува интересите и 
потребите на Македонците и на маке-
донските заедници ширум светот. Ние 
имаме членови насекаде на планетава. 
Дури и на Нов Зеланд, во Кина, Јапонија, 
Русија, речиси во сите држави во Ев-
ропа имаме членство. Главното седиште 
на нашата организација е во Вашингтон, 
но планираме да отвориме канцеларија 
и во Брисел. Ние имаме свои прет став-
ници во Брисел и сега тие функцио ни-
раат во тамошниот систем. Исто така, 
преку нашите претставници се води по-
стапка за формирање на огранок во 
Франција, во Париз. Во Канада и Ав стра-
лија сè уште треба да се организираме. 
Во Америка ќе треба да се зацврстиме. 
Имаме наши претставници во Виена, во 
Санкт Петербург, во Киев, Париз, Лон-
дон, во Шведска, Австралија, и на многу 
други места.

Имавте многу активности, но која 
од нив за Вас беше најуспешна? 

ДЕЛЕГАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТАТА МАКЕДОНСКА ДИЈАСПОРАДЕЛЕГАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТАТА МАКЕДОНСКА ДИЈАСПОРА
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КОЛОСКИ: Со помош на европар-
ламентарците испративме три милиони 
писма, со цел да се изврши притисок 
врз Бугарија пред таа да стане членка 
на ЕУ да го признае македонското мал-
цинство. Пред Самитот на НАТО беа ис-
пратени 6,8 милиони писма до членките 
на Алијансата. Досега најуспешен про-
тест ни беше тој во Мелбурн, кога се 
собраа 25.000-30.000 Македонци. Ни ко-
гаш досега не сме виделе македонскиот 
народ толку да се обедини во Австра-
лија. Македонците се обединија поради 
вториот Букурешт кој й се случи на Ма-
кедонија. Нам ни беше оневозможено 
да одиме во НАТО и во ЕУ поради ло-
бирањето на нашето соседство. Тие не 
сакаат да дозволат Македонија да оди 
напред, затоа што знаат дека ако Ма-
кедонија влезе во НАТО и во ЕУ таа ќе 
стане пример за останатите држави во 
југоисточна Европа. Сакам да ве инфор-
мирам зошто сме толку успешни. Ние, 
Македонците, во дијаспората се обе-
динуваме и формираме пријателства 
меѓу граѓаните од другите земји, на 
пример, со Турците, Евреите, Хрватите, 
Босанците, Американците. Исто така, 
неодамна најголемата турска органи-
зација во Америка ни одобри средства 
во износ од 150.000 долари наменети 
за нашето лобирање. До крајот на оваа 
година планираме и да вработиме чо-
век во нашата канцеларија, затоа што 
моментно работат само волонтери.


