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"

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

М А К Е Д О Н Ц И Т Е  К О И  Ж И В Е АТ  И  Р      А Б О ТАТ  В О  С Т РА Н С Т В О  И М А АТ  Д Е М О К РАТ С К О  М А К Е Д О Н Ц И Т Е  К О И  Ж И В Е АТ  И  Р   
П РА В О  Д А  Г Л А С А АТ  В О  Д П КП РА В О  Д А  Г Л А С А АТ  В О  Д П К

Пратеникот Јован Манасиевски 
треба да им се извини на др-
жавјаните на Република Маке-

донија, кои живеат и работат во ст ран-
ство, кога изјави дека тие ниту еден де-
нар не даваат, туку само сакаат да ко-
ристат", посочи министерот за правда 
Михајло Маневски, откако пратеникот 
на ЛДП во собраниската сала потен-
цира: "Јас сум против тоа да гласаат 
луѓето кои не плаќаат данок во РМ".

Ваквата изјава на Манасиевски ни го 
наметна прашањето за двојниот аршин 
на одредени македонски политички 
кругови кон македонските иселеници. 
Но, истовремено ни го наметна и за-
клучокот дека никој не ни е виновен за 
она што ни се случува во државата. 
Напротив, македонското неединство е 
основната причина за негаторската 
политика на соседните држави, која е 
насочена кон сè што е македонско. 
Имено, во услови кога соседите работат 
на стратегијата да му наштетат на Ма-
кедонецот и на неговата држава и во 
таа насока да придобијат што повеќе 
сојузници на своја страна, одредени 
македонски политички кругови работат 
на тоа да ги изгубат и оние лојални 
македонски иселеници кои работат за 
опстанокот на татковината. Не смее да 
се заборави дека благодарение на ма-
кедонските иселеници САД и Канада нè 
признаа под уставното име. И Маке-
донците од Австралија организираат 
протести за одбрана на македонското 
вековно име. Овие нашинци се нај го-
лемите македонски амбасадори, кои 
работат на промоцијата на маке дон-
скиот јазик, култура, идентитет... 

Доколку им го скратиме ова право, 
тогаш како од нив да бараме да ин ве с-

Во услови кога соседите 
работат на стратегијата да му 
наштетат на Македонецот и на 
неговата држава и во таа 
насока да придобијат што 
повеќе сојузници на своја 
страна, одредени политички 
кругови во Македонија работат 
на тоа да ги изгубат и оние 
лојални македонски 
иселеници, кои во други 
држави работат за опстанокот 
на татковината. 

Не смееме да го заборавиме 
фактот дека благодарение на 
македонските иселеници, САД 
и Канада, нè признаа под 
уставното име, а не помалку 
важни се и Македонците од 
Австралија и нивните протести 
за одбрана на вековното 
македонско име.

тираат во родната земја. Зарем, Ма ке-
донија треба да ја прекине папочната 
врвца со своите македонски чеда. 
Сепак, добро е тоа што конечно мно-
зинството пратеници почна да раз мис-
лува со бистра глава и го одби аман д-
манот со кој се оневозможуваше пра-
вото на македонските иселеници да 
гласаат во дипломатско-конзуларните 
претставништва.

ЛОБИСТИ
По сè изгледа некој свесно заборава 

дека македонските иселеници се на-
шите најголеми лобисти и промотори 
на македонштината во земјите во кои 
живеат. И не попусто се рекло дека ви с-
тинските Македонци како да се надвор 
од Република Македонија, но секоја 
чест за исклучоците. Па, Македонците 
не се само во Македонија. Напротив, 
Македонците се на сите меридијани на 
земјинатата топка и тие се нераскинлив 
дел од Република Македонија. Дали таа 
треба да се откаже од нив!? 

Македонските иселеници, не по сво-
ја вина, се нашле на туѓа територија. 
Најголем број Македонци кои заминаа 

од родната грутка тоа го направија 
поради економски и политички при-
чини. Да го спомнеме и бранот на из-
бркани Македонци од Егејскиот, Пи-
ринскиот, Вардарскиот дел од Маке-
донија. Денес ним не може и никој нема 
право да им забрани да се вратат во 
татковината и тука да дејствуваат. Ре-
публика Македонија има обврска да се 
грижи за своите Македонци, независно 
каде и да се. 

За разлика од другите држави кои 
ова право веќе одамна им го ово змо-
жија на нивните државјани, на маке-
донската држава й беа потребни 17 
години за конечно да даде позитивен 
одговор и на ова прашање. Меѓутоа, 
гласањето на иселениците нема да ва-
жи за изборите кои ќе се одржат сл ед-
ната година. Но, добро е што сепак се 
отвори и оваа Пандорина кутија. 

Досегашната практика покажа дека 
припадниците на албанската заедница 
во Република Македонија, на денот на 
изборите, со авиони доаѓаат во Ре пуб-
лика Македонија само за да му ово з-
можат на припадникот на оваа за ед-
ница да освои што повеќе гласови. 

Време е Македонија малку повеќе да 

МАКЕДОНЦИТЕ ЌЕ ГЛАСААТ ВО ДИПЛОМАТСКО-МАКЕДОНЦИТЕ ЌЕ ГЛАСААТ ВО ДИПЛОМАТСКО-
КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВАКОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА

По сè изгледа, некој свесно заборава дека македонските 
иселеници се нашите најголеми лобисти за македонштината 
во земјите во кои живеат. И не попусто се рекло дека вис-
тинските Македонци како да се надвор од Република Ма-
кедонија, секоја чест на исклучоците. Па, Македонците не се 
само во Македонија. Напротив, Македонците се на сите ме-
ридијани на земјината топка и тие се нераскинлив дел од 
Република Македонија. Зарем таа треба да се откаже од нив? 
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МАКЕДОНИЈА НЕ МАКЕДОНИЈА НЕ 
СМЕЕ ДА ЈА ПРЕКИНЕ СМЕЕ ДА ЈА ПРЕКИНЕ 

ПАПОЧНАТА ВРВЦА ПАПОЧНАТА ВРВЦА 
СО ИСЕЛЕНИЦИТЕСО ИСЕЛЕНИЦИТЕ  

се позанимава и со ова прашање, па нели е подобро 
правилото - подобро некогаш отколку никогаш. Доколку 
размислуваме во оваа насока тогаш веројатно ќе се 
промени и односот на иселениците кон Република Ма-
кедонија, а веројатно тоа ќе придонесе и за зајакнување 
на македонското лоби надвор од нејзините граници. Во 
ситуација кога непријателите работат на уништување на 
македонскиот идентитет, единствен излез ни е во спло-
теноста и во единството. Во спротивно, сами си ја копаме 
дупката во која секојдневно сè повеќе и повеќе про-
паѓаме. 

АПЕЛ
"Гласањето на дијаспората - посочи и министерот Ма-

невски - е висок демократски чин и никој не може гра-
ѓаните на РМ, кои живеат и работат во странство, да ги 
лиши од правото да гласаат". 

Сепак, дискутабилен е бројот на тројцата пратеници од 
македонското иселеништво, од Европа, Америка и од 
Австралија. Ќе беше многу подобро бројот да беше по-
голем. 

Во овој момент Република Македонија навистина се 
соочува со проблем во однос на тоа што нема прецизни 
податоци за луѓето кои живеат или се на привремена 
работа во странство. Но, тоа не смее да се злоупотребува 
и да се користи во други конотации, односно во смисла на 
тоа дека немањето точна бројка на избирачите надвор од 
границите на Македонија, значи дека ќе се случи кри-

минално гласање, а ДПК ќе бидат "штанцувачи" на из бор ниот 
фалсификат. Неприфатливо е тоа што за претседателските 
избори во март 2009 година не им се дозволува тоа право на 
иселениците. Кој тоа тука сега се плаши од нив? Па, всушност 
гласаат за Македонија, бидејќи за нив таа е единствената пар-
тија! Да видиме дали ќе се реализира ова право за другите 
последователни избори, кога веќе постои ветување дека до-
тогаш ќе се обезбедат потребните технички средства за сп ро-
ведување на овој процес. 

Затоа, во оваа прилика упатуваме апел до македонските 
иселеници што повеќе да ја посетуваат матичната држава и на 
секој можен начин да се борат за нејзиниот опстанок. Ма-
кедонија не смее да го урива мостот со македонските исе ле-
ници.

За гласањето на македонските иселеници 
не треба да има никакво сомневање, затоа 
што нивниот глас може многу да придонесе 
за иднината на Република Македонија. Но, 
треба да се огледаме и на другите балкански 
држави, кои одамна им го овозможија ова 
право на своите државјани, независно од 
тоа каде се наоѓаат за време на изборите во 
нивната матична земја. Но, ќе треба да се 
следи и примерот на припадниците на ал-
банската заедница во РМ, кои на денот на 
изборите со авиони доаѓаат во Македонија 
само за да му овозможат на својот кандидат 
да освои што повеќе гласови.


