Поштовани,

Сведоци смо да се, уназад неколико година, такозвано „влашко питање“,
појављује у медијима као нечија жеља да припаднике влашке националне
мањине прикаже као људе који ће, у најмању руку, блокирати улазак Србије
у Европску унију.
А истина је потпуно другачија и за жаљење је што медији у Србији (али и у
региону) немају више слуха за ово „питање“ које се, очигледно, пласира из
одређених кругова „пријатељске“ нам Румуније и српских „румунофила“. И
то у невероватно правилним временским размацима, што се може веома лако
и једноставно утврдити интернет претраживањем.
Међутим, медији као да немају интерес да разоткрију ову ујдурму и
синхронизовано деловање „румунофила“ из Србије и неких формалних и
неформалних представника Румуније, већ пласирају ту сервирану причу која
се, касније, као лавина, увећава, а да, при томе, нас, аутентичне Влахе са
простора североисточне Србије нико о томе ништа није ни питао.
Медији имају задатак и обавезу да својим читаоцима и гледаоцима прикажу
оно што је очигледно и што је сваком припаднику влашке мањине у Србији
јасно, а то је да је, у последњих деценију и по, уочено јако деловање
румунске пропаганде према влашком становништву у североисточној
Србији. Република Румунија и Румунска православна црква не крију да им је
намера да Влахе у Републици Србији „преведу“ у Румуне. То је и суштина
„влашког питања“ које по нама Власима и не постоји. Јер ми знамо да је
наша једина домовина Србија, у којој, са више или мање успеха остварујемо
своја мањинска права, посредством неколико невладиних организација или

политичких странака. Уз све то, од пре неколико година, у Србији делује и
Национални савет Влаха, као кровна организација свих који за себе сматрају
да су Власи. А то уједно значи да медији, о такозваном „влашком питању“
треба да разговарају са званичним представницима Националног савета
Влаха, а не са „ексклузивним“ и за новинаре увек спремним представницима
увек истих политичких странака које су „влашке“ само због назива, а у
суштини су представници одређених групација из суседне Румуније. И који
никада нису, нити ће, бити представници Влаха, већ само ужег круга људи
који желе да Влахе преименују у Румуне, упркос чињеници да за то нису
никада добили подршку већинских Влаха у Тимочкој Крајини.
При томе, остаје нејасно због чега се медији о овој теми увек обраћају
председнику само једне, наводно, „влашке странке“, а заборављају да има и
представника других странака? И због чега, на ову тему не говоре
представници два национална савета – Румуна и Влаха?
Уосталом, треба ли подсећати да је, сваком појединцу, загарантовано право
ијзашњавања о националној припадности?
Осим тога, према последњем попису, 35.330 грађана Републике Србије
изјаснили су се као припадници влашке мањине. На истом попису, свега
1.983 грађана у североистичној Србији изјаснили су се као представници
румунске мањине.
Уосталом, и та мањина има свој Национални савет, тако да нико разуман не
спори право свима онима који сматрају да су Власи североисточне Србије
наводно Румуни, или, да су Власи, којима је матерњи језик румунски (што
према тумачењу српских „румунофила“ значи исто!) да своја права остварују
кроз ову организацију.
Уместо тога, та мањина која жели да буде „гласноговорник“ свих Влаха,
својом буком и уз несебичну помоћ свих могућих ресурса суседне Румуније
себе представљају као оне којима су угрожена права. Кршећи при томе, права
огромног броја Влаха који никада неће прихватити да буду Румуни, нити да
им матерњи језик буде румунски. Без обзира што је очигледно да је
Румунија, на дипломатском пољу, остварила значајне резултате у
интернационализацији такозваног „румунског питања“.
Наравно, при томе, Власи никада неће спорити да, можда, поменутих 1.983
грађана североисточне Србије, који су се изјаснили као Румуни, имају

проблеме у остваривању права у области образовања, информисања и
обављања вероисповести на свом језику. Али, зар нисмо сведоци да Румуни у
Војводини сва та права користе у пуном капацитету. Дакле, због чега та
права, не могу да буду искоришћена и од стране оних у Тимочкој Крајини
који би желели да буду Румуни? Одговор је сасвим јасан. Заговорницима
теорије да у „долини Тимока“, или Тимочкој Крајини, живе припадници
румунске националне мањине (или Власи, који говоре румунским језиком),
сасвим је јасно да на попису нису добили „одговор који су очекивали“, па би
да, на другачији начин обезбеде „већинску подршку“ за своје идеје.
За разлику од њих, ми Власи, као староседеоци на овим просторима, увек смо
и увек ћемо једином домовином сматрати Србију, а наш матерњи језик ће,
као и увек бити влашки. И спремни смо да ове тврдње проверимо и на неком
референдуму.
Власи североисточне Србије сва своја права могу да остваре у оквиру кровне
организације Влаха у Србији – Националног савета Влаха, чији су чланови
изабрани на легитиман начин и на демократским изборима. Било би нереално
рећи да су та права апсолутно остварена, али, у демократским друштвима,
права се остварују у инситуцијама система, а не буком у медијима.
А та бука је кулминирала након 24. јануара 2012. године, када је Национални
савет Влаха донео одлуку о усвајању влашког писма.
По свему судећи, то је био разлог да одређени кругови у Румунији и
„румунофили“ из Србије започну организовану хајку на легално изабране
чланове Националног савета Влаха. Оптужујући их да је одлука о влашком
језику нема утемељење и да тај језик, наводно, не постоји, већ да Власи треба
да говоре румунским језиком. Као да Власи са ових простора не знају којим
језиком говоре вековима.
У складу са напред изнетим, молим вас да размислите о следећем:
1. Да ли је др Предраг Балашевић једини легитимни представник влашке
заједнице у Србији, као и да ли, у правном и моралном погледу он
може давати изјаве у име влашке националне мањине Србије?
При томе, треба имати у виду проверљиве податке да је др Предраг
Балашевић румунски ђак који је председник прорумунске партије, која,
према Статуту, на румунском језику гласи „Partia neamul Rumănesc“.

Исто тако, проверљив је податак да се господин Балашевић, у јавности,
декларише као припадник румунске националне мањине. Логично би било да
медији поставе питање да ли таква особа има легитимно право да
представља чак и део, а никако комплетну влашку заједницу Србије.
2. Према Уставу Републике Србије, Закону о остваривању права
националних мањина у Србији и Закону о Националним саветима
националних мањина, једини легитимни представник влашке
националне мањине у Србији је Национални савет Влаха.
3. Билатерални споразум , на који се позива господин Балашевић, од
1.марта 2012.године из Брисела, односи се искључиво на остваривање
права Румуна у Републици Србији, а не на статус Влаха. Апсолутно је
нелегитимно изједначавати Влахе и Румуне у североисточној Србији,
јер се на задњем попису 2011.године, на овом простору изјаснило 35.
330 Влаха, као посебан ентитет, наспрам 1.983 Румуна.
4. Резолуција 1632. Савета Европе (тачка 19. и 20 ) дефинише Влахе
источне Србије, као посебан ентитет у односу на Румуне, те је тиме
влашка заједницаи од стране међународне заједнице призната као
самобитна.

5. Матерњи језик Влаха је влашки (никако румунски), који се разликује
од румунског који је настао након влашког језика, као што се,
уосталом, по етногенези разликује и влашки од румунског народа.
Нама Власима домовина никада није била Румунија, па нам она не
може бити ни матица. Власи вековима живе на простору данашње
Србије, због чега Србију и сматрају једином домовином.

На крају, али не и на последњем месту, треба истаћи да ми Власи не
желимо да будемо препрека Србије на путу ка Европској унији, а са
друге стране, не желимо и нећемо дозволити да било ко постави питање
нашег идентитета или да нас на силу представљају као Румуне или
Влахе који говоре румунски језик, а све зарад остваривања неких
интереса који нису наши.
У очекивању да ћете имати разумевања за изнете ставове, стојим вам на
располагању за њихова појашњења и додатна образложења.
Срдачно,

Примаријус др Синиша Челојевић,
( 065 44 28 201 )
Председник Влашке странке-Пăртјија Влахилор

У Неготину,
21.08. 2016.године

