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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

М А К Е Д О Н Ц И Т Е  М А К Е Д О Н Ц И Т Е  
В О  С В Е ТО ТВ О  С В Е ТО Т

Од претседателот и од премиерот 
на Република Македонија бара-
ме да ги прекинат сите разго-

вори околу името, затоа што тоа не е 
спор кој ние го имаме сами со себе. 
Како нација, народ, ние никогаш не сме 
имале проблем со нашето национално 
име Македонија, или со придавката ма-
кедонски. Тоа е наметнат спор од ст ра-
на на Република Грција, и таа сама треба 
да си го реши. Всушност, ООН направија 
притисок врз  Македонија за таа да при-
фати прием во светската организација 
под едно, како што тие рекоа, при вре-
мено име. Ние ја прифативме таа игра, 
и од наша страна погрешивме. Сепак, 
сегашното раководство не треба да се 
оправдува со тоа дека грешката е на-
правена во минатото, туку едноставно 
треба да ја исправи на тој начин што ќе 
ги прекине разговорите. Оправдување 
за тоа има бидејќи, иако на почетокот 
на десеттина држави им беа одбиени 
барањата за прием во ООН,  тие слу ча-

јот сепак го добија со судски спорови. 
Никој нема право да условува друга 
држава под кое име ќе влезе во ООН. 
Апелираме до државниот врв на РМ да 
покаже единство во однос на сите на-
ционални прашања во државата. На-
вистина е жално кога слушаме како 
претседател на Влада напаѓа прет се да-
тел на држава или обратно, а сè тоа не 
помага во барањата на Р Македонија за 
меѓународно признавање или за нејзи-
но вклучување во меѓународните ор-
ганизации. Напротив, им помага на на-
шите непријатели", вели Драги Стојков-
ски, претседател на организацијата 
"Обединети Македонци" во Канада.  

Во однос на прашањето за најавите 
за референдум на кој македонските 
граѓани ќе се изјаснуваат за името на 
нашава држава, Стојковски потенцира 
дека такво нешто воопшто нема смисла, 
бидејќи мнозинството Македонци не-
маат никаков проблем со името. Но, по-
сочува и дека, за жал, со референдумите 
може многу лесно да се манипулира и 
да се добие одговор таков каков што 
некој посакува. 

"Иако - вели тој - резултатот од ре-
ферендумот кој се одржа во Ирска бе-
ше негативен, сепак челниците на ЕУ им 
посочија дека можеби е добро да имаат 
уште еден референдум, односно сè до-
дека не го добијат одговорот кој тие го 
посакуваат. Кога таков притисок може 
да се прави врз Ирска, која е членка на 
ЕУ, можете да замислите каков притисок 
може да се направи врз Република 
Македонија. Апелираме до секој Ма-

кедонец да покаже поголема почит кон 
нашето национално име Македонци. 
Како организација повеќе пати испра-
ќавме писма и апели до раководството 
во Македонија на кои, за жал, имаме 
многу слаб одѕив. Жално е кога др-
жавното раководство ги става про-
блемите за името во позиција или - или. 

Во 2009 година организацијата 
"Обединети Македонци" ќе ја 
прослави 50-годишнината од по-
стоењето. Всушност, органи за-
цијата била основана во 1959 г. и 
од почеток главни активности й 
било собирањето на Маке дон-
ците во Канада, како и во цела 
Америка, бидејќи тогаш немало 
друга македонска организација 
во иселеништвото. Првиот нивен 
собир бил за време на Илин-
денскиот пикник во далечната 
1959 г., на кој се собрале ил јад-
ници Македонци од целиот се-
верноамерикански континент, 
без разлика од кој дел на Ма-
кедонија доаѓале. Годинава, како 
и претходните шест години, пик-
никот го одржуваат на нивниот 
приватен парк, кој е именуван 
како "Илинденски парк".

" ЦРВЕНАТА ЛИНИЈА ЈА МИНАВМЕ УШТЕ СО САМОТО " ЦРВЕНАТА ЛИНИЈА ЈА МИНАВМЕ УШТЕ СО САМОТО 
ВЛЕГУВАЊЕ ВО ПРЕГОВОРИТЕ", ДРАГИ СТОЈКОВСКИВЛЕГУВАЊЕ ВО ПРЕГОВОРИТЕ", ДРАГИ СТОЈКОВСКИ

"Сегашното раководство во 
Република Македонија не 
треба да се оправдува со тоа 
дека грешката е направена 
во минатото, туку едноставно 
треба да ја поправи на тој 
начин што ќе ги прекине 
разговорите за името. Но, тоа 
не значи дека Македонија 
треба да ги прекине односите 
со останатите држави. 
Едноставно, ако не можеме 
да бидеме членка на ЕУ, ние 
ќе ја продолжиме 
соработката со државите, 
кои сакаат да соработуваат 
со нас", вели Драги Стојковски, 
претседател на 
организацијата "Обединети 
Македонци" од Канада.

"Народот не ги избира 
раководителите за да даваат 
црни сценарија, напротив 
нивна задача е да бараат спас 
за Македонија. Доколку 
ракводството во РМ застане 
на свои нозе и го каже своето 
мислење, тогаш светот ќе 
биде принуден да ја прифати 
Република Македонија таква 

каква што е", додава 
Стојковски.
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МАКЕДОНЦИТЕ МАКЕДОНЦИТЕ 
НЕМААТ ПРОБЛЕМ СО НЕМААТ ПРОБЛЕМ СО 
ИМЕТО, ПРОБЛЕМОТ ИМЕТО, ПРОБЛЕМОТ 

ГО ИМА ГРЦИЈА И ТАА ГО ИМА ГРЦИЈА И ТАА 
ТРЕБА ДА СИ ГО РЕШИ!ТРЕБА ДА СИ ГО РЕШИ!

Или ќе попуштиме и ќе опстоиме или, 
пак, ако не попуштиме нема да оп-
стоиме. Народот не ги избира рако во-
дителите за да даваат црни сценарија, 
напротив нивна задача е да бараат спас 
за Македонија. Доколку раководството 
во РМ застане на свои нозе и го каже 
своето мислење, тогаш светот ќе биде 
принуден да ја прифати Р Македонија 
таква каква што е. Македонија без НАТО 
и без ЕУ постоела многу години, а може 
да постои и уште многу. Тоа не значи 
дека Македонија треба да ги прекине 
односите со државите. Едноставно, ако 
не можеме да бидеме членка на ЕУ, ние 
ќе ја продолжиме соработката со др-
жавите кои сакаат да соработуваат со 
нас, како досега, така и отсега. Ние има-
ме и големи лобисти во тие држави. 
Америка е нашиот најголем лобист. За 

жал, ние тоа не знаеме како да го ис-
користиме. Се надевам дека рако вод-
ството ќе најде доблест тоа да го ис-
ползува. Всушност, притисок се врши 
секогаш кога има преговори за некој да 
попушти. Кога се зборува за фактот де-
ка нема да се помине црвената линија, 
ние сами себе се лажеме, зашто цр-
вената линија ја поминавме уште со са-
миот чекор на влегување во прего-
ворите. Сега треба да се известат ООН 
дека ние продолжуваме да членуваме 
во таа организација под името Репуб-
лика Македонија, а на нив е да решат 
како ќе постапат, бидејќи како држава 
ги исполнивме сите услови, според 
член 4 од Повелбата на ОН, и според 
тоа, по никоја правна основа не можат 
да нè спречат да членуваме".

РЕЗОЛУЦИЈАТА ДА НЕ 
ОСТАНЕ САМО НА 

ХАРТИЈА
Зборувајќи за активностите на ор-

ганизацијата "Обединети Македонци",  
Стојковски објаснува дека уште со оса-
мостојувањето на Р Македонија чле-
новите на организацијата, и воопшто 
тамошната македонска заедница, преку 
странските амбасади и конзулати во 
Канада, лобирале за признавањето на 
Република Македонија под уставното 
име. Стојковски лично одел од амбасада 
до амбасада за да лобира за својата 
татковина. Лобирале и преку поли-
тичките партии. Процесот за при зна-
вањето на РМ под уставото име од 
страна на Канада траел долго, па дури 
минатиот септември оваа држава ја 
призна Република Македонија под ус-
тавото име. Вели и дека грчкото лоби 
било многу силно, меѓутоа тоа тие не го 
сфатиле како пречка. 

"Борбата за признавање на Р Ма-
кедонија ја водиме од 1991-1992 го-
дина, така што можеме да се пофалиме 
дека конечно успеавме. Се разбира, не 
можеме да речеме дека заслугата й 
припаѓа само на оваа организација, ту-
ку и на заедницата. Но, и самата партија 
на власт сфати дека конечно треба да ја 
признае Македонија, иако со тој чекор 
го изгуби гласот на грчката етничка 
заедница во Канада. На меѓународен 
план сме учествувале на разни кон фе-
ренции и на ООН и на ОБСЕ и понатаму 
продолжуваме да ги посетуваме ст ран-
ските амбасади и да се среќаваме со 
странски дипломати, кои доаѓаат во 
Канада, и лобираме за меѓународно 
признавање на Република Македонија", 
објаснува Стојковски.

МАКЕДОНИЈА ДА ИМ ДАДЕ СООДВЕТНА ПОМОШ НА МАКЕДОНИЈА ДА ИМ ДАДЕ СООДВЕТНА ПОМОШ НА 
МАКЕДОНЦИТЕ ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈАМАКЕДОНЦИТЕ ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА
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    М А К Е Д О Н Ц И Т Е  М А К Е Д О Н Ц И Т Е  
В О  С В Е ТО ТВ О  С В Е ТО Т

Неодамна Собранието на РМ ја усвои 
Резолуцијата за поддршка на барањето 
на Македонците од Егејскиот дел на 
Македонија, протерани за време на 
Граѓанската војна и Втората светска вој-
на. Стојковски коментира дека органи-
зацијата "Обединети Македонци", и тој 
како поединец, долго години се зани-
маваат со ова прашање и ги поддр-
жуваат во барањата да си ги добијат 
своите имоти во Егејскиот дел на Ма-
кедонија, да ги вратат одземените др-
жавјанства за да можат да влегуваат и 
да излегуваат од државата, да ги по-
сетуваат своите родни огништа, од-
носно да ги добијат правата кои им се 
загарантирани со сите меѓународни 
повелби. 

"За жал - потенцира Стојковски - една 
европска Грција на Македонците од 
Егејскиот дел на Македонија им го од-
зема тоа право. Се надеваме дека Ре-
золуцијата нема да остане само на хар-
тија, туку сите барања кои се вклучени 
во неа ќе бидат исполнети - Македонија 
ќе им даде правна, морална, но и ма-
теријална помош, и дека конечно тие ќе 
ги добијат правата за кои се борат. Се-

како, тука е и нашата помош за Ма-
кедонците од останатите делови на 
Македонија. Работиме на стратегијата 
како да им се помогне да ги остварат 
своите права" .

 

ДА СЕ ПРИВЛЕЧАТ 
МАКЕДОНЦИТЕ ОД 
ИСЕЛЕНИШТВОТО

Во однос на македонското иселе-
ништво низ светот, Стојковски комен-
тира дека неколку пати им било ве-
тувано оти ќе го добијат правото да 
гласаат во македонските дипломатски 
претстав ништва. 

"Се надеваме дека овој собраниски 
состав ќе го изгласа тоа право и дека 
веќе на следните претседателски из-
бори ќе ја имаме можноста рамно прав-
но да се вклучиме во изборниот процес. 
Но, туку е и правото да имаме кандидати 
од својата средина. Не сме задоволни 
од бројот кој се предлага, на пример, 
еден пратеник да ја претставува цела 
Европа, еден пратеник цела Северна 
Америка и еден цела Австралија. Тоа се 
огромни пространства и затоа треба да 
ни се даде соодветен број пратеници. 
Претходно државата треба да го дознае 
бројот на македонските гласачи во исе-
леништвото, односно оние кои има ат 
македонско државјанство".  

Стојковски потенцира дека државава 
мора да има стратегија како да ги при-

влече Македонците од иселеништвото 
во што поголем број да стануваат др-
жавјани на Република Македонија. 

"За тоа да се оствари треба да се по-
едностави, но и да се поевтини самиот 
процес за добивање државјанство. Кон-
кретно, за еден иселеник во странство 
да добие македонски пасош треба да 
плати најмалку 250 долари. Значи, едно 
четиричлено семејство треба да плати 
1.000 долари за македонски пасош со 
кој, за жал, не може секаде да патува. 
Истовремено, за да земе канадски па-
сош му се потребни 70 долари, со кој 
може да го пропатува цел свет".

Организацијата "Обединети Маке-
донци" одржува редовни контакти со 
останатите македонски организации во 
светот.

"Контактираме и со Македонците од 
Австралија, како и со 'Обединетата ма-
кедонска дијаспора', во која имаме го-
лема надеж. Тие отворија канцеларија 
во Вашингтон, тоа е центарот на светот 
во однос на нашите проблеми. Се на-
деваме дека ќе отворат канцеларија и 
во Брисел. Во тие два центра имаме жел-
ба за поголемо влијание".

Инаку, "Обединети Македонци" одр-
жуваат контакти и со здруженијата на 
македонските бранители и ги поддр-
жуваат во нивните барања за социјални 
и здравствени права, бидејќи тие ги 
жрт  вуваа своите животи за татковината. 
Таа сега е должна за тоа да им се 
оддолжи ним или на нивните се меј-
ства. 

Големо задоволство за мене 
како Македонец е тоа што чи-
нот на венчавањето со мојата 
сопруга, со која сум во брак 22 
години, се случи во Егејскиот 
дел на Македонија, каде Ма-
кедонците ги немаат нацио-
налните и црковните права. 
Венчавањето беше во црквата 
"Света Злата Мегленска", а све-
чениот чин го изврши архи-
мандритот Никодим Царкњаз. 
Апелирам до сите Македонци 
во Егејскиот дел на Македонија, 
но и надвор од неа, да го по-
сетат нашиот свештник Царк-
њаз, кој е борец за маке дон-
ските национални и црковни 
права.

ПОЧИТ КОН НАШЕТО НАЦИОНАЛНО ИМЕПОЧИТ КОН НАШЕТО НАЦИОНАЛНО ИМЕ


