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Bulitinu Infurmativu 
 
 

 
Pritu unu Bulitinu Infurmativu ditu meslu Martsu, estanu, cumândâsearea CMA infurmă massmedia 

armâneascâ trâ dauâ conferentsi di presâ tsi s-tsânurâ Bucureshti sh-Custantsa, tu ishita di Shcurtu, 

estanu, furnjisiti di discursulu di Strasburg alu Traian Băsescu, prezidentulu ali Rumânii. 

Ninti cu dauâ stâmânji di aesti conferentsi, andicra di aestu discursu, cumândâsearea CMA chiola avea 

pitricutâ unâ carti di protestu câtâ prezidentulu ali Rumânii, ama nitsi pânâ adzâ nu s-ari aprukeatâ 

vârnâ apandasi. 

Trâ itia câ nu fu aprukeatâ canâ apandasi, trâ infurmari, cumândâsearea CMA pitricu aestâ carti di 

protestu câtâ massmedia ditu Rumânii. Orighinallu tu limba rumânâ alishtei carti cata cumu sh-

apridutsearea pi-armâneashti putets s-u dyivâsits ma-nghiosu.  

 

Cărtsâ di protestu, andicra di discursulu alu Traian Băsescu, s-pitricurâ sh-câtâ Consillu ali Evropâ 

cata cumu sh-câtâ tuti guvernili ditu statili ditu Balcanu iu bâneadzâ Armânjlji. Cumândâsearea CMA, 

apruke aua sh-unu mesu apandasi di la Consillu ali Evropâ (FCNM – Framework Convetion for 

protection of National Minorities – Conventsiunea Cadru trâ Avigljearea a Minoritătsloru Natsiunali) 

iu sâ spuni di meatrili tsi prindi s-hibâ loati trâ monitoridzarea ali Rumânii. 

 

 

 

 

Consillu a Makedonarmânjiloru, 

Biroulu di Cumândâseari 

 

tu 10-li di Maiu 2011 

 

 

 

 

 

 

(Bulitinu Infurmativu Nr. 28) 
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Câtâ Prezidentulu ali Rumânii,  

Domnulu Traian Băsescu  

...Identitatea - unu ndreptu ti niagudeari / inalienabilu… 

Tinjisite Prezidentu, 

 

Gioi, 27-li di Yinaru 2011, cu furnjia a Adunariljei Parlamentari a Consillui ali Evropâ, dizvârtitâ 

Strasburg, tsânutu unâ cuvendâ tu cari, anamisa di-alti themi, zburâtu shi trâ minoritătsli natsiunali 

ditu reghionlu a Balcanlui ditu Ascâpitatâ. 

Tu aestâ cuvendâ, tinjisite domnu Prezidentu, featsitu aestâ declaratsiuni: “va s-ahurhimu căljiuri 

trâ pricânushtearea a statuslui di minoritati natsiunalâ rumuneascâ trâ Armânji, Vlahi, Istro-

Rumânj shi  Megleno-Rumânji”.   

Andicra di aestâ declaratsiuni, Consiliu Armânjiloru (MakedonArmânjiloru) – organismu thimiljiusitu 

pi locu reghionalu shi evropeanu, cu scupolu aspuneariljei shi prumuvariljei a identitatiljei armâneascâ 

-  riprizintantu a multoru comunităts di Armânji (MakedonArmânji) ditu vâsiliili ditu Balcanlu ditu 

Ascâpitatâ sh-ditu Rumânii, luyurseashti câ prindi s-aducâ niscânti limbidzări, tu numa a membriloru 

a lui shi, tu idyiulu kiro, tu numa atsiloru Armânji cari minduescu, dukescu shi pistipsescu tu atsea tsi 

ari ahoryea identitatea a popullui a loru.   

Consillu Armânjiloru (MakedonArmânjiloru) luyurseashti câ aestâ actsiuni di partea ali Rumânii easti 

unâ greauâ câlcari a-ndreptului constitutsiunalu trâ spunearea a identitatiljei a cathiunui individu. 

Mashi individlu/omlu singuru poati s-ljia apofasi desi ari vrearea s-facâ parti ditu unu grupu etnicu icâ 

di magioritatea bânâtoriloru shi nu prindi sâ-lj si bagâ vârâ zori, ashi cumu sâ spuni shi tu  art.3, 

parayrafu 1, ditu “Conventsiunea-cadru trâ avigljearea a minoritătsloru natsiunali”: itsi 

omu/pirsoanâ  ari-ndreptulu s-aleagâ desi  ari vrearea s-hibâ luyursitu câ fatsi parti di unâ minoritati 

natsiunalâ shi aestu lucru nu prindi s-lj-aducâ vârâ angârdeari  a-ndrepturiloru tsi-lj si pricadu, 

pricânâscuti tru constitutsiunea a cratlui tu cari elu bâneadzâ.    

 

Armânjilji (Makedon-Armânjilji) s-luyursescu unu populu di-a loclui, reghionalu, autohtonu, cu limbâ 

shi adets di njilji di anji, cu râdzâtinji tu dauâ culturi tsi  suntu  thimeljlu ali Evropâ, shi au ca 

habitatu di njilji di anji spatslu ali Makidunia anticâ – iu bânarâ shi bâneadzâ sh-adzâ, tu bunâ 

acâkiseari, deadunu cu gretslji, arbineshlji, vâryarilji, sârghilji. 

  

Agiutatâ di gheopolitica a etâljei 19, România ahurhi unâ politicâ alâthusitâ shi s-ampulisi sâ-lj 

luyurseascâ Armânjilji ca unâ parti a popullui rumânu. Aestâ politicâ fu andrupâtâ shi di unâ 

emigratsiuni sânâtoasâ tu ahurhita di eta 20, furnjisitâ di mintâturli polititsi ditu Balcanlu atsilui kiro.    

Unâoarâ cu alâxerli polititsi ditu soni, ditu craturli ali Evropa di Sud-Estu, deadunu  cu haraua a 

libirtatiljei di spuneari shi prumuvari a identitatiljei a cathiunui populu, atsea ma marea parti a farâljei 

armâneascâ ahurhi s-adukeascâ atsea tsi-lj easti ahoryea shi sâ spuni adzâ ca unu populu cu identitatea 

a lui tsi s-aleadzi di-atseali anamisa di cari bâneadzâ.  

 

Armânjilji (MakedonArmânjilji) s-luyursescu ca populu reghionalu autohtonu shi caftâ di la Rumânia 

pricânushtearea a statuslui di “minoritati natsiunalâ” trâ Armânjilji ditu Rumânia, trâ tsânearea a 

limbâljei sh-a culturâljei a loru. Rumânia nu aproaki aestu status shi, ma multu di-ahâtu, ari umuti sâ-

lj declareadzâ ca minoritati natsiunalâ rumâneascâ tuts Armânjilji ditu Balcanu. 
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Aestu lucru spuni ti xikea di tolerantsâ shi acâkiseari a cratlui rumânescu andicra di ananghea shi 

vrearea tsi u-au comunitătsli etnitsi trâ tsânearea, prumuvarea a identitatiljei. Xikea di 

apandasi/reactsii la multili câftări tsi li featsirâ riprizintantsâ a Comunitatiljei Armâneascâ câtâ 

kivernisea ali Rumânii, nâ fatsi s-pistipsimu  câ nu existeadzâ unâ infurmari ashi cumu lipseashti 

andicra di catandisea armâneascâ shi cratlu rumânescu dutsi nâinti idyea politicâ, fârâ videalâ rialistâ  

shi fârâ dishcljideari câtâ yinitoru.  

 

Ampuliserli ali Rumânii, tu kirolu ditu soni, tra s-andrupascâ tu Arbinishii shi Ripublica Makidunia 

(FYROM) tsentri di  iu sâ-shi tindâ influentsa politicâ tu aestu reghionu balcanicu nu potu s-aducâ 

isihia shi acâkisearea di cari easti ananghi tu aestâ parti di Evropâ. Sh-ma multu di-ahâtu, Rumânia, 

pritu organismili a ljei (Ambasada ali Rumânii di Tirana, Academia Rumânâ, Societatea Macedo-

Rumânâ), agudeashti, fuvirseashti cu mari violentsâ organizatsiunjilji armâneshtsâ, thimiljiusiti 

dimucraticu shi cari alumtâ trâ tinjisearea a ndreptului la identitati a popullui armânescu.  

Easti ti niastrâxeari ufilisearea a niscântoru Armânji cari, ti sinferu pirsunalu, s-declareadzâ cu 

identitati rumâneascâ, tra s-poatâ Rumânia s-caftâ pricânushtearea di unâ  “minoritati rumâneascâ” tu 

spatslu balcanicu! Andreptulu la identitati nu poati s-hibâ loatu-n keari, ama easti ti niaprukeari ca 

aestu-ndreptu s-nu hibâ datu la unâ comunitati mari cari pistipseashti tu identitatea a ljei ahoryea, 

dheafurauâ di-atsea ali magioritati. Cu aestâ comunitati Rumânia nu vru s-aibâ canâoarâ unu dialoyu 

dishcljisu.    

Aestâ xiki di dialoyu cu Armânjilji ditu Rumânia u scoasi tu migdani shi “Comitetlu Consultativu Trâ 

Conventsiunea-Cadru trâ avigljearea a minoritătsloru natsiunali” tsi tu parayraflu 31 ditu “Doilu 

Avizu consultativu trâ Rumunia”, aprukeatu Strasburg, la 24.11.2005, dimânda: “Rumânia s-

continueadzâ shi s-developâ meatrili trâ tsânearea a culturâljei shi a identitatiljei a Armânjiloru”. Tu 

parayraflu 24 sâ spunea tu idyiulu avizu câ dialoylu anamisa di guvernu shi riprizintantsâlji a 

armânjiloru fu multu ptsânu, nu fu duri. 
 

Anvitsândalui di piricljiulu tu cari s-aflâ limba shi cultura armâneascâ, Consillu ali Evropâ, la anlu 

1997, dupu raportulu adratu di evroparlamentarlu spaniolu Lluis Maria de Puig, apruke “Dimândarea 

1333” tu cari sâ spunu meatrili tsi prindi s-li ljia tuti craturli iu Armânjilji bâneadzâ, tra sâ s-ankeadicâ 

kirearea trâ daima a limbâljei shi a culturâljei a loru.  

Rumânia andrupâ, simnâ aestâ Dimândari shi-ashi pricânuscu câ existeadzâ unu populu armânu,  

dheafura di populu rumânu, cu cultura a lui shi cari zburashti limba a lui shi nu unu “dialectu 

ali limba rumânâ”!  

Tricurâ 14 di anji di cându “Dimândarea 1333” fu aprukeatâ shi cu-nvirinari videmu câ ea nu adusi 

vârâ amintaticu. Anlu 2011 lj-alfâ Armânjilji tu idyiulu piricljiu di stindzeari ca grupu etnicu ahoryea. 

Rumânia easti membrâ tu Cunsillu ali Evropâ nica di la anlu 1993 shi prindea s-u tinjiseascâ aestâ 

dimândari, s-u bâga tu practikii. Ama, chiola ea fu “agârshitâ”, ignoratâ! A s-hibâ câ dimândărli, 

ricumandărli nu au puteari s-bagâ zori, ama eali nu potu s-hibâ nihâbârsiti, ti itia câ suntu 

hâlăts/instrumentarium di mari simasii trâ aprukearea a nomuriloru natsiunali cu-atseali evropeani. 

Rumânia nu tinjisi vârâoarâ meatrili tsi suntu arâdâpsiti tu Dimândarea 1333, ama fuvirseashti atseali 

craturi tsi nu adarâ aestu lucru. Cu argumentulu câ limba armânâ easti “dialectu ali limba rumânâ”, 

Rumânia luyurseashti câ Dimândarea 1333 nu prindi s-hibâ bâgatâ tu practikii di cratlu a ljei. Ama 

aestu argumentu easti pseftu shi nu easti aprukeatu di nai multsâlji Armânji ditu Rumunia shi ditu 

alanti craturi balcanitsi. A s-hibâ câ limba armânâ ari uiduseri cu limba rumânâ, ashi cumu easti sh-cu 
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multi limbi-soi ditu spatslu latinu, ghirmanu icâ slavu, thimisimu câ tu Evropa easti apufusitâ idheea 

câ  limba singurâ nu poati s-hibâ luyursitâ ca unâ criteria exclusivâ trâ tsânearea di unâ culturâ shi, cu-

ahâtu ma ptsânu, di unâ natsiuni. 

 

Consillu Armânjiloru (MakedonArmânjiloru) luyurseashti câ Rumânia prindi sâ s-aspunâ ca unu cratu 

politicu mintinemu shi s-acâkiseascâ atsea câ Armânjilji suntu pirifanji câ bâneadzâ cu dauâ identităts 

iutsido, tu  tutu Balcanlu, shi câ aestâ identitati nu poati s-hibâ mashi unâ, acâ s-hibâ ea rumâneascâ, 

gârtseascâ, arbinisheascâ, vâryâreascâ, sârbeascâ. Evropeanjilji s-alegu cu limbili sh-culturli a loru shi 

aestâ multâ-turlii/diversitati easti atsea ma mari aveari tsi prindi s-hibâ avigljeatâ.   

 

Consillu Armânjiloru (MakedonArmânjiloru) sh-tuti comunitătsli cari li riprizinteadzâ va s-ljia meatri 

shi va s-facâ protestu câtâ tuti organismili shi craturli evropeani tra s-hibâ ankidicatâ itsi soi di 

minteari ali Rumânii tu Balcanu, minteari cari adutsi mari znjii Armânjiloru ditu tuti craturli iu elji 

bâneadzâ.    

Luyursimu câ tuti actsiunjili tsi li adarâ  cratlu rumânu tu prublema a noastâ, fârâ s-hibâ antribati 

Comunitatea Armânjiloru ditu Rumânii (Fara Armâneascâ) shi sutsatili armâneshtsâ ditu Balcanu, 

suntu semnu di xiki di videalâ politicâ evropeanâ shi potu s-aducâ znjii sh-Armânjiloru, ama shi ali 

Rumânii. 

Mashi dialoylu stresu shi tinjisearea anamisa di dauli părtsâ potu s-ducâ la unâ sinfunidzari a 

mindueriloru tsi nu suntu idyili. Ahâtu kiro câtu Rumânia va s-caftâ  cu zorea s-ljia apofasi singurâ, tu 

prublema armâneascâ, frimtărli ditu kirolu tricutu, cari pârea câ s-avea asteasâ, potu cathi oarâ sâ s-

aprindâ diznău. Aestu lucru nu poati s-aducâ vârâ amintaticu trâ canâ parti. Dauâ mindueri ahoryea 

potu daima sâ s-andâmuseascâ tu spatslu a dialoylui mintimenu shi mashi ashi va sâ s-aflâ atselu 

ekilibru, cari va s-poatâ sâ siyuripseascâ buna acâkiseari shi tinjiseari anamisa di tuts.  

 

Nâ spunemu nâdia câ diplumatsia shi administratsiunea ditu Rumânia va s-aflâ calea acâkisitâ tra s-

tinjiseascâ isturia Armânjiloru shi s-nâ-ntreabâ atumtsea cându va s-ljia apofasi cari potu s-agudeascâ 

sinferlu a nostu ligatu di identitati. Cu aesti mindueri, tinjisite domnu Prezidentu, Consillu 

MakedonArmânjiloru caftâ unu dialoyu dishcljisu cu kivernisea ali Rumânii trâ aflarea a nai buniloru 

căljiuri di lucru deadunu trâ ascâparea alushtuiu populu evropeanu, a limbâljei shi a culturâljei a lui di 

njilji di anji. Câftarea a identitatiljei easti unâ vreari hireascâ a cathiunui omu shi easti unu ndreptu 

normalu tra sâ-shi spunâ libiru, fârâ keadicu, identitatea a etniljei di cari easti cândâsitu.  

Trâ noi, Armânjilji, identitatea easti garantu trâ unâ bunâ acâkiseari a axiiloru deadunu, cari li-

mpârtsâmu cu magioritatea ditu multili craturi iu bânămu.  

ARMÂNJLJI  NU  DISPARTU  POPULI! ARMÂNJLJI  LI-ADUNÂ  DEADUNU!  
 

Cu aleaptâ tinjii, 
 

Consillu Armânjiloru / MakedonArmânjiloru 

Biroulu di Cumândâseari 
 

Prezidentu CMA – Y. Mantsu                                    Yrâmâticu Gheneralu CMA – N. Caracota 
 

Vitseprezidentu CMA, Arbinishie – A. Lena         Vitseprezidentu CMA, Rumânii – S. Samara 

Vitseprezidentu CMA, Vâryârii –  N. Chiurkci      Vitseprezidentu CMA, R. Makidunia – M. Papuli 
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Către Preşedintele României, 

Domnului Traian Băsescu 

Palatul Cotroceni, Bucureşti-Romania 
 

...Identitatea, un drept inalienabil... 
Stimate Domnule Preşedinte, 

 

Joi, 27 ianuarie 2011, cu ocazia sesiunii de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, 

desfăşurată la Strasburg, aţi ţinut un discurs în care, printre alte subiecte, aţi abordat şi subiectul 

minorităţilor naţionale din regiunea Balcanilor de Vest. 

În discursul Dumneavoastră, stimate domnule preşedinte, aţi declarat că “vom întreprinde demersuri 

în vederea recunoaşterii statutului de minoritate românească pentru aromâni, vlahi, istroromâni şi 

meglenoromâni”. 

Având în vedere intenţia declarată de dumneavoastră, Consiliul Armânilor (MakedonArmânilor) – 

organism constituit la nivel regional şi european în vederea afirmării şi promovării identităţii sfecifice 

armâneşti, reprezentant al multor comunităţi de Armâni (MakedonArmâni) din ţările din Balcanii de 

Vest, inclusiv România, consideră necesar să facă anumite precizări în numele membrilor săi şi 

implicit, a acelor Armâni care gândesc, simt şi cred în particularitatea şi individualitatea neamului lor.  

Consiliul Armânilor (MakedonArmânilor) consideră că acest demers reprezintă o încălcare gravă a 

dreptului constituţional de afirmare a propriei identităţi. Decizia în privinţa apartenenţei la un grup 

etnic sau la majoritate îi revine individului şi ea nu trebuie să îi fie impusă, în acest sens fiind şi 

prevederile art. 3 alin. 1 din Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale potrivit căreia 

„orice persoană aparţinând unei minorităţi naţionale are dreptul să aleagă liber dacă să fie tratată 

sau nu ca atare si nici un dezavantaj nu poate rezulta dintr-o asemenea alegere ori din exerciţiul 

drepturilor legate de aceasta” . 

Armânii (MakedonArmânii) se consideră un popor regional autohton cu limbă şi tradiţii milenare, cu 

origini în cele două culturi care stau la baza Europei, şi au ca habitat multimilenar spaţiul Macedoniei 

antice, unde au trăit şi trăiesc şi astăzi în bună înţelegere cu grecii, albanezii, bulgarii, sârbii. 

Urmare a unei politici neinspirate, dictate de o conjunctură geopolitică proprie secolului XIX, 

România a încercat să-şi aproprieze o parte din poporul armân, beneficiind prin forţa împrejurărilor de 

o emigraţie importantă la începutul secolului XX. Odată cu schimbarea sistemelor politice în sud-estul 

Europei şi apariţia libertăţii de afirmare şi promovare a identităţii fiecărui popor, cea mai mare parte a 

neamului armânesc îşi înţelege unicitatea şi se proclamă ca un popor de sine stătător cu propria 

identitate şi diferit în raport cu toate celelalte. 

Armânii (MakedonArmânii) îşi revendică astăzi statutul de popor regional autohton şi solicită 

României statutul de “minoritate naţională” pentru Armânii din România, în vederea păstrării limbii şi 

culturii armâne. Refuzul României de a recunoaşte acest statut Armânilor din România şi intenţia de 

a-i declara comunitate românească pe toţi armânii din Balcani, denotă  lipsa de înţelegere şi de 

toleranţă a autorităţilor româneşti faţă de nevoia comunităţilor etnice de a-şi conserva şi promova 

identitatea.  
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Lipsa de reacţie la numeroasele semnale care i-au fost adresate României din partea unor reprezentanţi 

ai Comunităţii Armâneşti din România şi din afară, ne face să credem că nu există o informare 

adecvată asupra realităţii armâneşti şi statul român continuă o politică lipsită de luciditate şi 

deschidere spre viitor. Eforturile României din ultima vreme de a întreţine în Albania şi Republica 

Macedonia (FYROM), centre de sprijin prin care să-şi extindă influenţa politică în zonă  nu sunt de 

natură să aducă liniştea şi încrederea atât de necesare acestei regiuni. În aceeaşi direcţie se înscrie şi 

poziţia ofensivă a României prin unele din organismele sale (Ambasada României la Tirana, 

Academia Română, Societatea Macedo-Română) faţă de organizaţiile armâneşti constituite în mod 

democratic şi care pledează pentru respectarea dreptului la identitate al poporului armân. În acest sens 

este inacceptabilă utilizarea unora dintre armâni, care din interese de altă natură, dar nu identitare, se 

declară de identitate românească pentru a pretinde existenţa unei minorităţi româneşti în spaţiul 

balcanic. Nimeni nu contestă dreptul la identitate al oricărei persoane, dar este inadmisibil ca acest 

drept să fie invocat împotriva unor comunităţi întregi care-şi revendică o identitate diferită de a 

majorităţii cu care însă, autorităţile din România au refuzat să poarte un dialog sincer şi fără 

prejudecăţi.   

Lipsa consultării armânilor a fost constatată şi de Comitetul Consultativ al Convenţiei-cadru 

pentru protecţia minorităţilor naţionale care prin paragraful 31 din „Al doilea Aviz Consultativ 

pentru România” adoptat la Strasburg la data de 24.11.2005 recomanda autorităţilor române „să 

continue şi să dezvolte măsurile de sprijin în vederea prezervării culturii şi identităţii armânilor”, 

subliniind în paragraful 24 că “a avut loc un dialog limitat între autorităţi şi reprezentanţii celor în 

cauză (armânii)…..”.  

Pericolul cu care se confruntă limba şi cultura armână a fost sesizat şi de Consiliul Europei care, în 

anul 1997, urmare a raportului prezentat de parlamentarul spaniol Lluis Maria de Puig, a votat 

Recomandarea 1333 referitoare la măsurile pe care trebuie să le adopte statele unde Armânii locuiesc 

pentru a evita dispariţia iminentă a limbii şi culturii lor.  

România a sprijinit această Recomandare şi implicit, a recunoscut existenţa poporului armân şi a 

culturii acestuia, aşadar, Romania a recunoscut existenţa unui popor diferit de poporul român, 

care-şi vorbeşte limba lui proprie şi nicidecum un dialect al limbii române. La aproape 14 ani de 

la aprobarea Recomandării nr. 1333, constatăm cu mâhnire faptul că aceasta nu a produs nici un efect 

pentru Armâni, iar  anul 2011 îi găseşte în continuare sub ameninţarea dispariţiei lor ca grup etnic 

distinct. România este membră a Consiliul Europei încă din anul 1993 şi ar fi trebuit să aplice 

progresiv şi evolutiv această recomandare, nu să o ignore cu desăvârşire. Chiar dacă Recomandările 

nu au forţă de constrângere, ele nu pot fi tratate cu indiferenţă, întucât sunt instrumente foarte utile de 

orientare a legislaţiilor şi sunt o sursă indirectă de apropiere a legislaţiilor naţionale. Şi totuşi, 

România nu a aplicat niciodată măsurile pe care le-a recomandat doar altor state, invocând faptul că 

limba armână nu este decât un dialect al limbii române. Argumentul este însă fals şi este respins de 

majoritatea Armânilor din România şi din celelalte state din Balcani. Deşi limba armână nu are decât 

similitudini cu limba română, aşa cum este cazul cu multe limbi înrudite din spaţiul latin, germanic 

sau slav, precizăm că este general acceptat că limba nu este un criteriu exclusiv de apartenenţă la o 

cultură şi cu atât mai puţin la o naţiune.  

 

Consiliul Armânilor (MakedonArmânilor) consideră că România trebuie să dea dovadă de inteligenţă 

politică şi să înţeleagă că dubla identitate cu care se mândresc Armânii peste tot în Balcani nu poate fi  
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redusă la una singură, fie ea românească, greacă, albaneză, bulgară sau sârbă. Europenii sunt diferiţi 

prin limbile şi culturile lor şi această diversitate este o adevărată bogăţie care trebuie  să fie apărată. 

Consiliul Armânilor (MakedonArmânilor) şi toate comunităţile pe care le reprezintă precizează că îşi 

rezervă dreptul de a efectua demersuri pe lângă toate organismele europene şi pe lângă toate statele 

europene în vederea blocării oricărei iniţiative româneşti care este îndreptată împotriva Armânilor din 

toate statele unde ei trăiesc.  

Socotim că dorinţa statului român de a-şi impune voinţa fără a consulta Comunitatea Armână din 

România şi din Balcani este complet lipsită de înţelepciune şi nu poate crea decât neajunsuri 

Armânilor şi chiar României însăşi. Doar un efort de consultare permanentă şi respect reciproc poate 

armoniza cele două opinii diferite. Dacă România va insista în dorinţa ei de a-şi impune decizia 

unilateral, atunci frământări ale trecutului care stăteau să se stingă, pot oricând să se reaprindă, iar 

acest lucru nu poate aduce vreun beneficiu părţilor. Două opinii divergente se pot oricând întâlni în 

spaţiul unui compromis inteligent, care va găsi echilibrul şi echidistanţa,  asigurând buna înţelegere şi 

respect pentru toţi cei implicaţi.  

Ne manifestăm încrederea în capacitatea de înţelegere şi diplomaţie a administraţiei române de a 

respecta istoria Armânilor şi de a ne consulta ori de câte ori se vor lua decizii prin care interesele 

noastre identitare pot fi afectate. In acest sens, stimate domnule preşedinte, Consiliul 

MakedonArmânilor solicită un dialog deschis cu Instituţia Prezidenţială şi cu Guvernul României în 

vederea găsirii celor mai bune căi de colaborare pentru salvarea acestui popor european, a limbii şi a 

culturi sale milenare. 

Nevoia firească a oricărei fiinţe umane de a-şi afirma şi manifesta liber, fără constrângeri, identitatea  

specifică etniei din care face parte, înseamnă pentru noi, Armânii, garanţia  unei mai bune înţelegeri a 

valorilor comune, pe care le împărtăşim  cu majoritatea alături de care trăim. Armânii nu despart, 

Armânii unesc!  

 

Cu stimă şi consideraţie, 

 

Consiliul Armânilor / MakedonArmânilor 

Biroul Executiv 
 

Preşedinte CMA – Yiani Mantsu                               Secretar General CMA – Nicolas Caracota 
 

V-Preşedinte CMA, Albania - A. Lena                      V-Preşedinte CMA, Bulgaria - N. Chiurkci 
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