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МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-ТИРАНА И МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”ОГРАНОК ГОЛО БРДО БАРА ДА ПРЕСТАНЕ „СЛЕПИЛОТО“ ЗА БУГАРСКАТА ПАРОДИЈА СО
ИМЕНУВАЊЕТО НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО АЛБАНИЈА КАКО БУГАРИ
Македонско друштво “Илинден”-Тирана и Македонско друштво “Илинден”-Огранок Голо Брдо ја осудуваат
бугарската агресивна политика кон Македонците во Албанија во обидите за нивна асимилација, давајќи
им бугарски државјанства и ветувајќи им образование на бугарски јазик. И покрај Законот за националните
малцинства во којшто Тирана го впиша непостоечкото “бугарско малцинство“ во Албанија, под закана од
Софија со вето во врска со преговорите на Албанија за членство во Европската Унија, Македонците во
Албанија упатуваат објаснување до Софија, дека во Албанија нема Бугари освен во бугарската амбасада
во Тирана! Така што, фактот што и самите го знаат дека Македонците во Албанија не се Бугари, е точен.
Исто така, Македонско друштво “Илинден”-Тирана и Македонско друштво “Илинден”-Огранок Голо Брдо
ја осудуваат провоцирачката дводневната посета на потпретседателката на Бугарија, Илијана Јотова, во
горанското село Шиштевец, општина Кукс во Северо-источна Албанија каде живеат само Македонци.
Македонско друштво “Илинден”-Тирана и Македонско друштво “Илинден”-Огранок Голо Брдо ја
потсетува и бугарската Влада и бугарските импровизатори на состојбите во Албанија, дека Македонците
во цела Албанија говорат македонски јазик, дека македонскиот јазик не е дијалект на бугарскиот јазик!
Македонско друштво “Илинден”-Тирана и Македонско друштво “Илинден”-Огранок Голо Брдо ја повикува
Владата во Тирана да се откаже од отворање училишта на бугарски јазик за Македонците во областа Гора
бидејќи тоа претставува геноцид врз Македонците во Албанија. Македонско друштво “Илинден”-Тирана
и Македонско друштво “Илинден”-Огранок Голо Брдо ја повикува Владата во Македонија да демонстрира
силна грижа за унапредувањето на положбата и правата на Македонците во Албанија, и да не дозволи
Македонците во Албанија, од економски причини, да бидат присилени да учат на бугарски јазик.

ВО ПРИЛЕП СЕ ОДРЖА ТРИБИНА ,,МАКЕДОНЦИТЕ ВО АЛБАНИЈА, ИСКУСТВА И ПРЕДИЗВИЦИ‘‘
Македонците во Албанија се наоѓаат
под засилена бугарска пропаганда, а
македонската држава само немо набљудува и
не превзема никави чекори. Ова беа главните
тврдења кои се изнесоа на денешната научна
трибина „Македонците во Албанија, искуства
и предизвици“, која се организираше во
Прилеп. Организатор на беше ЈНУ Институт за
старословенска култура – Прилеп. Во октомври
албанскиот парламент изгласа закон со кој се
признава постоење и на бугарско малцинство
во Албанија и од тогаш започнале поголемите
проблеми за Македонците. „Македонците
во Бугарија се наоѓаат под засилена бугарска
пропаганда, пред еден месец албанскиот парламент го усвои законот за мацинствата каде под притисок
на Бугарија со закана од вето го вметна и бугарското малцинство, малцинство кое не постои, но Бугарите
претендираат на македонските области, каде живее исклучиво македонско население. Бугарите велат
дека тие се Бугари. Сето ова е на штета на Македонците и Македонците се оставени сами да се борат
со оваа пропаганда немаме никаква помош ниту реакција од македонските институции, за жал. Ние
праќаме апел до сите македонски институции и политичари да не го остават празен просторот бидејќи тој
простор ќе го пополни Бугарија. Потребна е итна интервенција бидејќи следен чекор на Бугарија ќе биде
негирање на македонското малцинство и барање за постоење само на бугарско малцинство во Гора, Голо
Брдо и Преспа“, рече Васил Стерјоски, генерален секретар на партијата Македонска алијанса за европска
интерграциија.Македонците во Албанија велат дека таму нема воопшто Бугари, туку дел од населението
имало бугарски пасоши поради економски интерес за одење на печалба во европските држави. „Кај нас
нема Бугари, во Преспа сите се Македонци, од економски интереси се вадат бугарски пасоши за работа
во странство. Бараме од државата Македонија да ни даде поголема поддршка бидејќи во последно
време е паднат интересот за малцинството во Албанија“, кажа Цветко Китани наставник во училиштето во
Пустец. „Ние во Голо Брдо живееме 22 села чисто Македонци, животот е многу тежок, патиштата сеуште
не се асфалтирани, еве граничниот премин дури сега што го отворија почнавме некако да се поврзуваме
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со светот. Македонија треба нас да не поддржи, треба повеќе да се работи со Македонците за да не им
се дозволи на Бугарите така да влијаат врз луѓето. Кај нас нема Бугари се вадат пасоши само за да луѓето
работат во странство“, истакна Или Халилај, претседател на македонското друштво „Илинден“ од Голо
Брдо.Од Институтот за старословенска култура – Прилеп и експертите кои во последниот период работеле
на оваа проблематика велат дека е потребна поголема ангажираност на македонските институции. „Со
оглед на молкот на државните институции во државава и амбасадата на Македонија во Р. Албанија
ние како Јавна научна установа, со висок национален и стратешки интерес решивме да организираме
настан во кој што точно ќе ги отворииме прашањата кои се искуствата и кои се предизвиците со кои
се соочуваат Македонците во Албанија. И да упатиме јавен повик до институциите особено до нашето
ресорно Министерство за образование и наука да ни подадат рака да финансираат научно-истражувачки
проекти и да можеме да градиме млад кадар“, истакна Ели Луческа, директор на ЈНУ Институт за
старословенска култура – Прилеп. „Македонциите во Албанија треба да добијат внимание од државата
преку финансирање на научни проекти, преку ангажирање на нашите научни кадри во создавање на
кадар кој што доаѓа во Македонија од Албанија, но и треба потоа да се врати во Албанија за да предава
таму. Од друга страна треба да се подигне лекторатот во Тиранскиот Универзитет на ниво на катедра
за македонски јазик и слично. Политиката треба да сфати дека со апстиненцијата не и прави услуга на
македонската заедница во Албанија“, истакна проф. Катерина Тодороска, научен советник во Институтот
за национална историја. На трибината присуствуваше и Митрополитот Преспанско -Пелагониски Г. Петар
кој ги повика Македонците да не ја забораваат Македонија и да ги издржат овие притисоци. „Во верата
ги упативме скоро сите, крстени се повеќе од 5.000 Македонци во Мала Преспа, направивме цркви за
нив, даваме помош од Епархијата, 13 деца школувавме од таму во Богословијата, од нив 11 останаа тука,
а 2 се вратија назад. Едниот како свештеник, а другиот како вероучител. Можам да кажам, дека никогаш
таму немало Бугари“, истакна Митрополит Преспанско – Пелагониски Г. Петар. Пред присутните беше
проектиран и документарен филм – „Македонците во Албанија“.

МАКЕДОНЦИТЕ ВО СОСЕДНИТЕ ЗЕМЈИ ДА ИЗЛЕЗАТ СО ПЛАТФОРМИ ЗА
ПОЧИТУВАЊЕ НА ПРАВАТА
Македонците во соседните земји сметаат дека
правата на македонското малцинство не се
почитуваат во државата членка на Европската
Унија, Бугарија, потоа Албанија и во Косово. Но,
лидер во непочитувањето на човековите права
на Македонците е членката на Европската
Унија, Грција. Затоа Македонците во соседните
држави бараат матичната земја да покаже
поголема грижа за нивната положба. Тие
сметаат дека треба да биде усвоен официјален
документ чија имплементација би била во
соработка со властите во Македонија. Во
врска со ова, Никола Ѓургај, претседател на македонското друштво “Илинден“ од Тирана, нагласува
дека македонското малцинство во соседните држави на Македонија бараат од матичната држава
елементарна поддршка во остварување на нивните малцински права. Според него, „треба јасно да
покаже до каде е границата до која соседните држави може да се мешаат во внатрешните работи на
Македонија, а не во име на добрососедски односи само Македонија да биде уценетиот добар сосед“.
Македонците во соседните земји треба да излезат со свои ставови преточени во документи,кои треба да
ги достават во нивните земји каде што живеат и во исто време и во матичната земја Македонија, со цел
истите да бидат координирани во остварувањето на истите. Доколку се прифати дека „Малцинствата се
мостови меѓу државите“ Македонија јасно треба да им укаже на своите соседи дека мостовите имаат два
краја, а не само еден, македонскиот - објаснува Ѓурѓај. Сосотојбата на Македонците во соседните земји
може да се нарече трагична бидејќи под невидениот притисок и асимилацијата на соседните држави
македонското население нема основни човекови права на себеизјаснување, на образование на мајчин
јазик итн. Според мислењето на Ѓурѓај, состојбата во Албанија е ваква. Со новата територијална поделба
на Македонците во Албанија се укинаа општини во областите Голо Брдо и Горa каде живее македонско
население, додека единствено Пустец остана самостојна општина на Македонците. Властите, исто така, не
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дозволуваат нашинците да бидат попишани
како Македонци бидејќи не постоеше графа
Македонци при последниот попис. Во
Бугарија, на македонското малцинство не му
се дозволува да ја регистрира партијата ОMO
Илинден Пирин за да може да учествува
на избори. Властите во Софија постојано
даваат чудни изговори и нудат таа да биде
регистрирана како невладина организација.
Во 1999 година ОМО Илинден Пирин беше
регистрирана како политичка партија и освои
градочалнички места во неколку општини.
Подоцна, со одлука на Уставниот суд на
Бугарија, партијата беше прогласена за противуставна и ѝ беше забрането учество на избори. Во 2006
година, партијата повторно е обновена, но судот во Софија одбива да ја регистрира, иако од организацијата
ги собраа потребните 5.000 потписи. Бугарскиот суд подолго време ги игнорираше и препораките на
Комитетот на министрите на Советот на Европа за регистрација на партијата. Стојко Стојков, претседател на
ОМО Илинден - Пирин, смета дека сиве овие настани треба да ги земат предвид македонските политичари
и да не дозволуваат повеќе нивното неединство да биде користено против Р Македонија. Крајно време е и
македонските политичари, независно од нивната партиска определба,
да постигнат базичен консензус по клучните национални и државни
прашања, по кои нема да има ниту пазарења ниту компромиси и по
кои тие ќе настапуваат секогаш единствени - смета Стојков. Тој додава
дека иако Македонците во Бугарија никогаш не би си дозволиле
такво однесување, сепак, пропагандата во Бугарија создала претстава
како за некоја петта колона под команда на Скопје, Белград, Атина,
Москва или Вашингтон. Ние како нерегистрирани не сме во позиција
да влијаеме на начинот на кој го прават тоа албанските партии во
Македонија, така што една платформа на македонските движења во
соседните земји на Република Македонија би била без некое сериозно
влијание. Но, всушност, ние имаме консензус и сме солидарни по овие
прашања - и нашиот консензус се базира на барањето за признавање на
македонските малцинства и нивното третирање согласно највисоките европски норми. За жал, соседите
на Македонија не се толерантни како неа - нагласува Стојков.

МАКЕДОНИЈА ЌЕ ИСПРАТИ ХУМАНИТАРНА ПОМОШ ВО АЛБАНИЈА
Македонија ќе испрати хуманитарна помош кон регионите
во Албанија кои се зафатени со поплавите, oва е одлучено
на седница на Владата на Република Македнија на која беше
одржена на 5 декември 2017 година и разгледа информацијата
од Амбасадата на Република Македонија во Тирана за
состојбите со поплавите во Албанија. Владата ги задолжи
Дирекцијата за заштита и спасување, Министерството за
надворешни работи и другите надлежни институции во рок
од три дена да достават предлог решение за испраќање на
хуманитарната помош – соопшти Владата на Република Македонија.

КОНЕЧНО СЕ СЛУШНА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И НА НАЦИОНАЛНА
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА НА АЛБАНИЈА
Од почеток на септември 2017 годин Радио Телевизија Албанија РТШ-2, започна со емитување емисии на
јазиците на националните малцинства кои живеат во Република Албанија, на македонски, грчки, ромски,
српски и влашки јазик. Покрај вести, во овие емисии ќе се емитуваат и документарни емисии, музика,
репортажи, образовни емисии, серии со кои ќе се промовираат и ќе се афирмираат културата, обичаите
и традициите на националните малцинства. „Ми претставува голема чест што јас ќе ќе ги презентирам
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првите вести на македонски јазик. И во 2014 година ја
упатив првата новогодишна честитка на македонски јазик на
Националната Радио Телевизија Албанија ТРШ. Тоа чувство
кога се обраќате на македонски јазик е преубаво. Верувам дека
така ќе продолжиме, воопшто унапредувајќи ја положбата и
правата на Македонците во Република Албанија“ – изјави Нико
Китани, член на Државниот комитет за национални малцинства
на Република Албанија.Емисијата на македонски јазик на РТШ2
во траење од 30 минути се емитува секој ден, од понеделник до петок, со почеток во 17.00 до 17.30
часот,. Предвидено е содржината на емисијата да биде 5-7 минути вести, а во преостанатото време ќе се
емитуваат прилози поврзани со македонската култура, обичаи и традиции! Гледајте!

БЕСПЛАТЕН МАКЕДОНСКО-АЛБАНСКИ И АЛБАНСКО-МАКЕДОНСКИ РЕЧНИК
Двонасочниот Македонско-албански и Албанско-македонски
Речник се подготви од Нансен Дијалог Центар – Скопје,
Република Македонија и Канцеларијата на високиот комесар
за национални малцинства при ОБСЕ. Овој Речник, кој содржи
избран број лексеми, е грижливо направен првично да им
послужи на најмладите. Но, сепак, Речникот е изготвен со цел
да го олесни стекнувањето на македонскиот или албанскиот за поширок број корисници. Двонасочниот
Македонско-албански и Албанско-македонски речник е достапен електронски на следната вебстраница – http://hcnm-ndc.org/, и истиот е достапен за бесплатно преземање како мобилна апликација.

ТРЕТА НАГРАДА НА „50 ДЕТСКИ РАЦИНОВИ СРЕДБИ“ ЗА САРА ЏЕЛИЛИ МАКЕДОНКА ОД ГОЛО
БРДО УЧЕНИЧКА ОД ОУТУ „ВАНЧО ПИТОШЕСКИ“

Младата средношколка Сара Џелили Македонка од Требиште областа Голо
Брдо ученичка од ОУТУ „Ванчо Питошески“ во прва година е наградена за
нејзината поетска творба „Мојот град – моја инспирација“ под менторство
на професорот по македонски јазик и литература, Перчо Божиновски, на
литературниот конкурс на јубилејната поетска манифестација „50 Детски
Рацинови средби“ во организација на Клуб на писатели „Коста Солев
Рацин“ и општина Велес. Да се добие ваква висока награда е голема чест
и задоволство, пишувајќи за својот град, но особено затоа што станува
збор за највисока детска поетска манифестација од државен ранг преку
која се негува пишаниот збор како и ликот и делото на нашиот писател
Кочо Рацин.

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО ”ИЛИНДЕН”-ТИРАНА СО СВОЈ ПРЕТСТАВНИК НА БАЛКАНСКИ
ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ ВО ИЗМИР
Од 06 до 11 октомври 2017 година во Измир, Турција се одржа
12 Балкански фолклорен фестивал, секоја година се одржува
под покровителство на градоначалникот на Измир. Фатри
Фетаху преставник на Македонско друштво ”Илинден”-Тирана
беше дел од Културно уметнички дома “Мирче Ацев”-Прилеп,
Македонија.
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МАКЕДОНЦИТЕ ОД АЛБАНИЈА ВО КАНАДА ГО ОДРЖА СВОЈОТ ГОДИШЕН БАНКЕТ СВ.
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
Во чест на големиот верски празник Свети Архангел Михаил, кој е заштитник на Македонците од Мала
Преспа, друштвото “Мала Преспа“ од Канада викендов што измина го одржа својот годишен банкет.
Присуствуваа бројни гости од Канада и САД, кои со оркестарот “Бисер“ славеа до утринските часови.
На настанот присуствуваа високи претставници на македонските православни црковни општини и
македонските организации во Канада. Свои претставници имаше и играорната група “Илинден“ при
Македонската
православна
црковна
општина “Свети Илија“ од Мисисага. Банкетот
за Свети Архангел Михаил беше исполнет
со добра храна, дружење и прекрасна
веселба со ора и песни, а забележливо
беше присуството на наследниците, новата
генерација Македонци кои ги има во се’
поголем број на забавите, посебно кога
станува збор за едно од најстабилните и
најмоќните друштва во Канада какво што е
“Мала Преспа“

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО ”ИЛИНДЕН”-ТИРАНА СО СВОЈ ПРЕСТАВНИК ВО ТИРАНСКИОТ
МАРАТОН
Македонско друштво ”Илинден”-Тирана со свои
волонтер учестуваше на втората маратонска трка што се
одржа во Тирана. На маратонот учестува преставници
од 40 држави, совој учество имаше и Македонија со
свој преставници. Фидана Ќулханџиу како преставник
на Македонско друштво ”Илинден”-Тирана учестуваше
како волонтер на Тиранскиот Маратона 2017 година.
Тиранскиот маратон е во организација на Општина
Тирана и други партнери.

ПРЕСТАВНИЦИ НА МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-ТИРАНА НА СЕМИНАР НА RYCO
Претседателот на Македонско друштво
“Илинден”- Огранок Голо Брдо, Или Халилај
и Фидана Ќулханџиу како преставници на
Македонско
друштво
”Илинден”-Тирана
учестуваат на информативниот семинар што
беше организиран во центарот за млади во
Тирана, на 27.10.2017 година. Организатор
на семинарот беше Регионална канцеларија
за младинска соработка - RYCO.Регионална
канцеларија за младинска соработка – RYCO е
независна меѓународна институција создадена
од шест земји од Западен Балкан: Македонија,
Албанија, Босна и Херцеговина, Косово,
Црна Гора, и Србија. Сесиите ќе содржат:
1.Презентација на намената и функционирањето
на Регионалната канцеларија за младинска соработка. 2.Општа презентација на повик за проекти. RYCO
ќе преземе серија информативни семинари со граѓански организации во некои градови во Албанија, со
иницијатива за поврзување на младите и поддршка во Западен Балкан.

6

VESNIK ILINDEN

СЕПТЕМВРИ 2017 / НОЕМВРИ 2017 Година

ЕКСКЛУЗИВНО ИНТЕРВЈУ ЗА ВЕСНИКОТ “ИЛИНДЕН”: ВИНЧЕ ЛОРАНТ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА
СОЈУЗНАТА УНИЈА ЗА ЕВРОПСКИ НАЦИОНАЛНОСТИ (ФУЕН)
Весникот “Илинден”: г-дин Винче Лирант, ве молиме да ја кажете вашата кратка биографија за да се
запознаат читателите.
Една од првите работи кога се преставуваме во рамките на ФУЕН е да ја кажеме нашата националност
и земјата или регионот од каде што доаѓаме – каде што сите ние во ФУЕН припаѓаме на малцинствата.
Затоа ќе започнам со следното: Јас сум Унгарец од Трансилванија, Романија. Ние сме едно од најголемите
малцинства во Европа, повеќе од 1,2 милиони луѓе, околу 6,5 отсто од романското население. Мојата
професионална кариера започна како новинар на програмата на унгарскиот јазик на радиото на јавниот
сервис, по што следи уредувачка и менаџерска работа, сето ова пред да се преселам во Брисел, каде што
работев со членовите на унгарското малцинство на Романија во Европскиот парламент. Во меѓувреме,
како меѓународен секретар на РМДСЗ (организацијата на Унгарците од Романија), се повеќе се вклучив во
прашањето за заштита на националните малцинства во ЕУ. Иницијативата за малцинскиот безбедносен
пакет (The Minority SafePack) предложена од мојата домашна организација. Скоро по предлагањето, беше
поддржана и прифатена од ФУЕН и станав еден од нејзините координатори, а подоцна станав заменикпретседател на ФУЕН. Во 2016 година, имав голема чест и привилегија да станам претседател на ФУЕН,
организација која е главен чадор на националните малцинства во Европа.

Весникот “Илинден”: Сигурно ќе биде многу интересно за нашите читатели, како претседател на
Федералната унија за европски националности (ФУЕН), може да ја соопштите историјата на ФУЕН?
Историјата на ФУЕН не е кратка, бидејќи организацијата е основана пред точно 68 години, да бидеме
попрецизни, на 20 ноември 1949 година, во Палатата де Шајлот во Париз. Истата година беше формиран
Советот на Европа. Во раните години во оваа млада, севкупна европска организација, доминираа
регионални движења како што се фламанските, бретонските, јужните Тироли, но наскоро станаа чадор
организација за автохтони, национални малцинства и етнички групи во Европа. Долго време ФУЕН
е организација со членки само од Западна Европа. Тоа се промени со историските промени во 1989
година и падот на Железната завеса. Националните малцинства во Централна и Источна Европа имаа
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можност да основаат свои организации и да ги искористат сопствените права. Во овие години, ФУЕН
инкорпорираше многу нови организации членки и се разви во севропска организација. Денес има 95
членови од 35 држави. ФУЕН имаше одлучувачко влијание врз правните документи на Советот на Европа
кои се во сила, Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства и Европската повелба за
регионални или малцински јазици. Имаме консултативен статус во Советот на Европа, ОБСЕ и ОН и тесно
соработуваме со ЕУ, особено со Парламентот.
Весникот “Илинден”:Г-дине Претседателе, кои се главните проблеми со кои се соочуваат малцинствата
во различни европски земји?
Малцинствата во Европа се соочуваат со различни проблеми и предизвици. Поголемиот дел од
малцинствата во Западна и Северна Европа се во добра ситуација кога државата ги смета за еднакви
граѓани и им нуди еднакви права со мнозинството или во други случаи во овој простор, законската рамка
за малцинските права е замрзната. Во меѓувреме, многу држави во Источна Европа не ги нудат дури и
најосновните права за нив. Грција или Бугарија дури и не препознаваат дел од нејзините малцинства
(необично тоа исто така важи и за Франција), а потоа има луѓе без државјанство, значи лица кои дури
не добиле државјанство во земјите каде што живеат. Обезбедените права се разликуваат многу од една
земја до друга, дури и почитување на постоечкото законодавство е предизвик во многу земји. Дозволете
ни да бидеме реални, во регионот има многу новосоздадени држави со млади и кревки демократии.
Воведувањето на нови норми и менување на менталитетот на мнозинството е потребно време и многу
инвестиции од двете страни. Значи, би било тешко да се каже дека сите малцинства во Европа се соочуваат
со истите проблеми. Но, ова не значи дека немаме заеднички цели: сите ние сакаме да бидеме еднакви,
сите ние сакаме заштита за нашиот јазик и култура, сите ние сакаме гаранции дека никој не може да ги
одземе нашите права. Ние сакаме да се чувствуваме како дома во нашите земји. За жал, историјата и
секојдневните искуства ни покажаа дека не сите европски држави се подготвени за оваа задача. Затоа
ние во ФУЕН сметаме дека Европската унија треба да ги сподели надлежностите со земјите-членки во
врска со малцинските прашања. Наша европска граѓанска иницијатива, The Minority SafePack има за цел
да го постигне ова.
Весникот “Илинден”: Дали Федералната унија за европски националности (ФУЕН) и организациите
членки ќе успеат да соберат еден милион потписи потребни за Иницијативата за The Minority SafePack
“Вие не сте сами” - еден милион потписи за различностите во Европа? И можете ли да ни кажете нешто
за постигнувањата и за тековната работа за да ги постигнете целите на иницијативата?
Кампањата за потпишување на Иницијативата за The Minority SafePack сега е најсилна. Повеќето од нашите
членови од целиот свет работат напорно за да ги добијат потребните потписи. И не само тоа: некои земјичленки на Европа - Германија и Унгарија се најважни наши поддржувачи, а во овие земји можеме да
сметаме и на мнозинство потписи. Наша европска онлајн кампања, исто така, треба да започне. Ние сме
многу уверени дека до април ќе можеме да ги собереме потребните 1 милион потписи.
Весникот “Илинден”: Грција и Бугарија со години ги негираа малцинствата во нивните земји, вклучувајќи
го и македонското малцинство. Дали Федералната унија за европски националности (ФУЕН) има
планови да интервенира во име на малцинствата во земјите на ЕУ Бугарија и Грција за да ги добијат
малцинствата законски признати и прифатени и да се осигураат дека нивните основни човекови права
во согласност со законодавството за европско малцинство се почитуваат?
ФУЕН има постојана преокупација за состојбата на малцинствата во Грција и Бугарија. Особено во
врска со Грција, каде што имаме неколку организации членки, со многу активни и во Европа, ФУЕН има
редовни документи, резолуции, теренски посети, конференции, вклучително и во Атина. Грција сé уште
одбива да ги признае етничките малцинства, наместо да презема позитивни мерки, се бори против сите
иницијативи со цел признавање на малцинствата, вклучувајќи го и ФУЕН. Сепак, ние ќе продолжиме
да интервенираме за Турците од Западна Тракија, Македонци Помаци, Власи во Грција. Во Бугарија
ситуацијата е поинаква; имаме само една организација-членка, Ароманиан (влашка), додека најголемото
етничко малцинство во земјата се Турците. Имаме политика во ФУЕН: ние дејствуваме за малцинските
групи на барање изразено од нивните организации членки. Лесно е да се каже зошто: претставникот на
малцинствата знае што е најдобро за сопствениот народ, како би можеле да се решат нивните проблеми,
како треба да им се пристапи на властите. Ние дефинитивно не сакаме да направиме повеќе штета
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отколку добро за малцинствата. Доколку предлозите на нашите членови се засноваат на нашите општи
политики, ги подигаме тие теми на меѓународно и европско ниво, но исто така и директно со државните
или регионалните власти. Од Бугарија досега немавме такви барања, се сеќавам дека единствената тема
беше правото на употреба на мајчиниот јазик во изборната кампања и имавме изјава за поддршка и
лобирање во Европскиот парламент.
Весникот “Илинден”: На кој начин мислите дека македонското малцинство во Албанија може преку
Федералната унија за европски националности (ФУЕН)да го интернационализира прашањето на
правото и неговите слабости со цел да привлече внимание од меѓународните организации кои
покриваат прашања поврзани со малцинствата и човековите права?
Главната рамка за наоѓање на добри решенија за заштита на малцинствата се земјите-членки. Понекогаш
одбивањето за дијалог и позитивните мерки на властите е толку силно што внатрешното решение не
е можно. Во овој случај, интернационализацијата на внатрешните прашања може да биде инструмент
за влијание врз националните власти, но, конечно, решенијата треба да бидат усвоени од страна
на националните или регионалните власти, иако меѓународниот притисок може да има улога во тоа.
Албанија е млада демократија, демократските институции немаат многу судска пракса, а владеењето на
правото сé уште има недостатоци, би било добро државата да бара најдобри практики во Европа за да
најде вистински решенија. Тоа секогаш ќе биде албанско решение, се разбира, но врз основа на работни
решенија од странство. ФУЕН секогаш ќе биде среќен да ги преземе целите на македонското малцинство
од Албанија на својата агенда. Треба да биде јасно, кои се целите на македонската заедница, каде ќе им
биде потребна поддршката.
Весникот “Илинден”: Дали експертите или професорите блиски до Федералната унија за европски
националности (ФУЕН )адекватно помагаат во ефективното остварување на јазичните, образовните и
политичките права на македонското малцинство во Албанија, користејќи го домашното законодавство
и меѓународните договори што ги анализира албанскиот парламент.
ФУЕН ги претставува интересите на малцинствата и има проширен капацитет на лобирање во европските
институции; исто така, има голем број на партнерски институции кои можат да обезбедат дополнителна
експертиза. Сепак, решението може да се обезбеди само во Албанија, па предизвикот би бил да се убедат
албанската Влада и Парламентот да усвојат законска рамка за малцинствата, вклучувајќи ги и правата
за употреба на мајчиниот јазик, образованието на јазикот на малцинствата, да обезбедат политичка
застапеност на малцинствата во сите одлуки во врска со нив. ФУЕН може да помогне и да асистира на
македонското друштво “Илинден“-Тирана во текот на овој процес.
Весникот “Илинден”: Г-дин Винче Лоран, каква е вашата порака до малцинствата во Европа?
Имам иста желба за сите малцинства во Европа: да бидете свои, горди на вашиот јазик и културно
наследство. Никогаш не се откажувајте од борбата за она што е исправно, што е европско, барајте
признавање, права и еднакви шанси да го користите вашиот јазик и култура како што има мнозинското
население. Користете го вашиот статус во општествата како припадник на малцинските заедници
како можност, бидејќи зборувате повеќе јазици, имате своја сопствена култура и имате лесен пристап
до културата на вашата матична земја. Сите имате огромен потенцијал да изградите мостови помеѓу
различните култури. Користете ја оваа предност во ваша корист! Може да сметате на европската
солидарност, педесет милиони Европејци се во иста ситуација како вас, и тие зборуваат малцински јазик
во нивната матична земја. Ниевзаемно си помагаме и се грижиме еден за друг. Посакувам се најдобро за
Македонците во Албанија.
Весникот “Илинден”: Ви благодариме за интервјуто, во име на Македонците во Албанија и во име на
сите Македонци ширум светот. Ви благодарам за соработката и ви посакувам лични и професионални
успеси.
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СРЕДНОМАКЕДОНСКИ КИРИЛСКИ РАКОПИС БОГАСТВО НА МАКЕДОНЦИТЕ
ОД АЛБАНИЈА СЕ ЧУВА ВО РУСИЈА
Орбелскиот триод претставува средномакедонски
кирилски ракопис, потекнува од втората половина на
XIII век има 241+4 пергаментни листа. Ги содржи двата
дела на триодот, посниот и цветниот, како и пирамии
и делови на уставот. Во ракописот се спомнуваат и
имињата на Св.Кирил и на Св.Методиј, како и имињата
на преподобните пуснтиножители Јован Рилски, Јоаким
Осоговски и Прохоп Пчински. Името го носи според
село Орбеле, Маќелара денес во Албанија каде што е
пронајден селото Орбеле порано преставувало голем
црковен центар. Потекнува од Охридската книжевна
школа, текст покажува жанровско единство со
химнографските делови во минеите и во октоисите. Се
чува во национална библотека во Сант Петербург, Руска
Федерација (РНБ, F. n. I. 102, збирка на Вериковиќ (241 л.) + Вјз. F. 124/4 (2 л.), Вјз. F. 124/10 (2 л.)

МАКЕДОНЦИТЕ ВО ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА СЕ ДЕКЛАРИРАЛЕ КАКО
МАКЕДОНЦИ ВО 1957 ГОДИНА
Македонците
во
Бугарија,
претежно
живее
во Пиринска Македонија, во југозападниот дел на
денешната Република Бугарија. Во определени периоди
постоело и иселување од политички и економски причини,
од другите делови на македонската регија. Иселувањето
се одвивало во неколку поголеми бранови: средниот
век, во Ренесансата, по ослободувањето на Бугарија од
турската власт, по Илинденското востание, по Балканските
Војни и Првата светска војна.Македонската емиграција
во Бугарија e најголема македонска емиграција во
светот, со огромен интелектуален потенцијал и големо
културно наследство. Според државната статистика на
Република Бугарија на последниот одржан попис во
2011 година, како Македонци се изјасниле 1.654 жители
на Бугарија (0,02%), а на пописот од 2001 имало 5.071
Македонци. Но, според Красимир Канев, претседател на
Бугарскиот Хелсиншки комитет, во 1998 година нивниот
број бил неколку пати поголем.Во извештајот, Канев
наведува бројка од 15.000-25.000 етнички Македонци
во Република Бугарија. Невозможно е да се каже колкав
е точниот број, особено поради фактот што различни
извори даваат спротивставени податоци. Сепак, сите се
согласуваат дека голем број (над два милиони, вклучувајќи
и од мешани бракови) од граѓаните на Република Бугарија се потомци на доселеници од Македонија, кои
како емигранти или бегалци својот дом го нашле во Бугарија.
Во Бугарија живат 187.000 Македонци
Според Стојко Стојков, еден од водачите на ОМО Илинден – Пирин, во Бугарија живеат од 5.000 до 10.000
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луѓе кои се декларираат како Македонци, но преди нивниот броj бил до 187.000 души. Тие податоци со
оглед на одбивањето да се регистира ОМО Илинден – Пирин остануваат да се претпоставува дека оваа
бројка е блиска до вистинската, а можеби и поголема.
Попис од 1946 година
Во декември 1946 во Народна Република Бугарија е извршен првиот повоен попис на населението. Од
вкупно 252.908 жители во Пиринска Македонија 160.541 лица, односно 70% се изјасниле како етнички
Македонци. Бугарската држава до денес се обидува да најде објаснувања за тоа дека овој попис бил
направен под присила или по грешка, но покрај тој попис остануваат работи кои до денес се необјанети.
Вистина, доколку станува збор за присила, кој можел да присили раководители на една суверена
држава да го направат тоа. Второ останува неодговорено прашањето дали под вакви услови биле
пренесени посмртните останки на Гоце Делчев во Македонија. Некои од одговорите кои современа
Бугарија се обидува да си ги даде во врска со ова се дадени во овде. Познавајќи ја негаторската политика
на официјална Софија, многу историчари ги имаат изнесено фактите за вистината на македонците во
Бугарија, кои Бугарија вешто се обидува да ги изманипулира. Најнов бисер е „присилниот попис од 1946
година“.
Попис од 1956 година
При пописот на населението во 1956 во Пиринска Македонија, од вкупно 281.015 жители, како
Македонци се изјасниле 178.862, или 63% од целокупното пиринско население. Денес, Бугарија не ги
прифаќа резултатите од тие пописи, со аргументи дека биле спроведувани на недемократски начин во
услови на сталинизам и репресии. За фалшификуването на пописот од 1956 зборува Улрих Бјуксеншјутц
во книгата „Малцинствената политика в Бугарија. Политиката на БКП кон евреи, роми, помаци и турци
(1944-1989).“, 2000, IMIR.
Попис од 2001 година
Според пописот од 2001 населението во Пиринска Македонија брои 341.173 жители, а од нив 306.118 како
мајчин јазик го декларирале бугарскиот јазик, 19.819 жители го декларирале за мајчин јазик турскиот, а
9.232 го декларирале ромскиот јазик. Наеднаш Македонците исчезнале од своите предели.
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Весник Илинден - Сите права се загарантирани.
За умножување, изнајмување и соопштување
на јавноста во било која форма, вклучувајки
го и интернет, како и за преработка на дел или
во целост на ова издание, потребно е писмено
одобрение од издавачот.
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