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ГЛАС НА ЈАВНОСТА ПИСМA

Според изјавата на некои 
грчки политичари, ак туел ни-
от проблем со името на Ре-
публика Македонија веќе 15 
години е највисок приоритет 
за нивната земја. Ценејќи ги 
фактите од минатото, не оти 

Ние Македонците од Мел-
бурн и Австралија, собрани 
на ова народно Собрание, го 
изразуваме нашето незадо-
волство и со голема доза на 
револт го отфрламе пред ло-
гот на Метју Нимиц: Маке-
донскиот јазик да се вика "ја-
зик на граѓаните на Р Ма ке-
донија", македонскиот народ 
да се вика "граѓани на Р Ма ке-
донија", додека, пак, Маке до-
нија во ОН да биде заведена 
како "Република Македо ни-
џа?!" Обединетите нации во 
1995 година направија пре-
седан и ги прекршија своите 
закони. Исто така, целосно ја 
отфрламе Одлуката на Вла да-
та на Република Македонија, 
која го прифати предлогот на 
Метју Нимиц даден на 7 ок-
том   ври 2005 година, како 
доб  ра основа за решавање 
на македонско-грчкиот спор 
за името. Со предлогот на 
Метју Нимиц се брише сè 
што е македонско. Апсурдно 
е да се прифати и да се оцени 
како добра основа за раз го-
вор предлогот за јазикот ка-
ко "јазик на граѓаните на Ма-
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кедонија". Тоа значи уште ед-
но деградирање и пораз на 
Македонците додека, пак, мал   -
цинствата во Македонија ги 
негуваат своите јазици: ал-
банскиот, српскиот, турскиот 
итн. Не треба да дозволиме 
некој да ни наметнува насила 
име затоа што со тоа се врши 
дискриминација на македон-
скиот народ. Постојат закони 
од страна на ОН и на ЕУ за 
човековите права, со кои се 
забранува секаква дискри ми-
нација врз база на раса, иден-
титет и религија. Грција тре-
ба да го знае тоа, а треба да 
знае и Владата на Р Маке до-
нија дека писменоста на мно-
гу народи, дури и во Русија, 
произлегува токму од Ма ке-
донија, а јазикот ги одржал 
Македонците да опстанат низ 
вековите. За Маке донците, ка-
ко што се знае, јазикот е нив-
ната единствена тат кови на. Да 
беше македонскиот народ 
по     корлив, досега одамна ќе 
беше претопен. Народот си 
оди по својот пат и ќе про-
должи да оди и во иднина, 
игнорирајќи ги полити ча ри-

те. Во Австралија, Франција 
или Германија, официјално не 
може да се слушне друг јазик 
освен англискиот, всушност 
францускиот, односно гер ман -
скиот.

Го отфрламе предлогот Ма-
кедонците во својата татко ви-
на да бидат граѓани на Репуб-
лика Македонија, бидејќи Ма -
кедонија е нивна единствена 
држава. Во Австралија нико-
гаш не се вели "граѓаните на 
Австралија", туку Австра ли-
јан ците и покрај фактот дека 
во Австралија живеат повеќе 
од 150 етнички групи. Маке-
донија е библиска земја, а 
ма кедонскиот народ е носи-
тел на името на Р Маке до-
нија.

Исто така, го отфрламе и 
предлогот за името Македо-
нија таа до 2008 година да се 
вика "Република Македо ни-
џа". Ние еднаш бевме по ни-
жени со приемот во Обедине-
тите нации во 1995 година 
како ПЈРМ. Ова бесмислено 
име поврзано со држава која 
веќе не постои, се прима ка-
ко факт дека Република Ма-
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кедонија не е држава туку 
територија, периферија на 
око лните држави и дека мо-
же да биде прекроена, како 
што беше обидот во 2001 го-
дина. Ние, Македонците од 
Ав стралија, целосно го отфр-
ламе предлогот на Метју Ни-
миц и ставот на Владата на 
Република Македонија дека 
истиот бил добра основа за 
решавање на спорот со Гр-
ција. Бараме да се прекинат 
сите преговори за името, а 
приемот во ЕУ да биде ис клу-
чително со уставното име.

Резолуцијата е доставена 
до: Владата на Р Македонија, 
претседателот Бранко Црвен-
ковски, Собранието на Р Ма-
кедонија, Амбасадата на РМ 
во Австралија, Владата на Ав-
стралија, Обединетите нации 
и македонските медиуми.

ПОВТОРНО  ИСКРИВЕНА  ПОВТОРНО  ИСКРИВЕНА  
ВИСТИНАВИСТИНА

толку ја сакаат Македонија, 
особено не како име, туку со 
тој чин треба да се уништи 
единствениот сведок кој ќе 
сведочи за грчките актив нос-
ти и дела кои се правени и сè 
уште се прават веќе повеќе 

од еден век.
По информацијата во ме-

диумите во Република Маке-
донија, за последните изјави 
на еден грчки политичар де-
ка "Македонија од секогаш би-
ла грчка и ќе биде грчка", се 

обидов и пошироко да се ин-
формирам за нивната про па-
ганда. На страниците за Ма-
кедонија (www. macedonia-
heritage.gr), подготвени од 
грчка страна, на англиски ја-
зик, се објаснува дека 51 от сто 
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Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат 
нашата отво  реност кон јавноста. Овде автен-
тично обја ву ваме и текстови кои не се во со-
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Врз основа на член 14, 22 и 23 
од Законот за работни односи, 
директорот на ОУ "Коле Неделковски" 
- Скопје, врз основа на донесената 
Одлука за распишување на 

ОГЛАС

За прием на работник на определено 
работно време за учебната 2005/2006 год.

1. Еден наставник во забавишна 
група - нулта одделение, на 
определено работно време со 
завршено ВСС предучилишно или 
педагогија.

Огласот трае 5 дена од денот на 
објавувањето.
Документите да се доставуваат во ОУ 
"Коле Неделковски" -  Скопје.

од македонската територија 
е во границите на денешна 
Грција, и дека тоа е решено 
со меѓународен договор, со 
кој Македонија се поделила 
меѓу трите соседни држави 
кои војувале против Турција, 
а трошка од неа му е дадена 
и на четвртиот сосед (кој не 
учествувал во војната, но по 
стариот балкански обичај, ко-
га се дели нешто туѓо, "греота 
е комшијата да не добие ниш-
то").

До тука сè е вистина и 
нема што да се додаде или да 
се одземе. Меѓутоа, очекував 
да се каже и зошто тогаш - ре-
чиси ослободените балкан-
ски држави, се договориле 
да ја "ослободат" Маке дони-
ја? Зошто имало и Втора бал-
канска војна? Кој народ живе-
ел на таа територија? Како се 
постапувало со тој народ и 
сл.?

Да потсетиме дека иако 

поделбата била договорена, 
сепак секој од актерите имал 
поголеми амбиции од она 
што го добил со Букурешкиот 
договор. Тоа било и причина 
за Втората балканска војна.

Во написот не се кажува 
за договорот (1923) меѓу Бу-
гарија и Грција за размена на 
население, кога стотици илја-
ди биле преселувани од "Грч-
ка Македонија", како што тие 
ја нарекуваат. Зарем имало 
"Грци" кои не им се бенди су-
вале? Па, ги заменувале за по-
добри. Од друга страна, пак, 
преселените од грчкиот дел 
на Македонија се селени во 
Источна и во Северна Буга-
рија, за да бидат што пода-
леку од матичното јадро во 
Македонија. Во Северна Гр-
ција или во последно време 
"Грчка Македонија" се досе-
лувани вистински Грци од 
Ма    ла Азија.

Не кажуваат ништо ниту за 

1948 година, кога по Граѓан-
ската војна во Грција, стотици 
илјади граѓани од "Грчка Ма-
кедонија" беа прогонети од 
своите огништа. На сите нив, 
а и на нивните внуци или па-
равнуци, не им е дозволено 
да ги посетат вековните ог-
ништа во "лулката на демо-
кратијата", како што милуваат 
сами да се нарекуваат.

Се прашувам, дали е мож-
но да се присвои некој или 
нешто, што со векови го наре-
кувале варварин. Некој што 
ги потчинил и против кој кре-
вале востанија и воделе вој-
ни, се бореле против Маке-
донците, дури и на страната 
на тогаш "заедничкиот непри-
јател" Персија. 

Ајде да ја оставиме да леч-
ната историја, која е толку јас-
на и на светот оставила нај-
видливи траги. Ценам дека 
треба да се запрашаат, а и да 
објаснат, зошто сите кои до-
биле дел од територијата на 
Македонија, повеќе или по-
малку, применувале исти ме-
тоди, како што се: промена на 
презимињата, а понекаде и 
на имињата на луѓето "кои ги 
ослободиле". Зошто за упра-
вители, администратори, учи-
тели, па дури и за полски чу-
вари се доведувани луѓе од 
внатрешноста на "ослобо ди-
телот"? Во училиштата и во 
администрацијата задол жи-
телно се учело и се збо ру ва-
ло на јазикот на "ослобо ди те-
лот". Има факти дека три села 
кои со векови имале ист ја-
зик и секојдневно комуници-
рале, по Балканските војни 
припаднале на три држави, и 
морале да зборуваат на три 
различни јазици, кои по пра-
вило не ги разбирале. Се слу-
чувало внучињата од синот 
да учат на бугарски, вну чи-
њата од едната ќерка на грч-
ки, а од другата ќерка на срп-
ски јазик, иако сите тие оста-
нале во истото место на жи-

веење. Ако само по грешка 
некој, пак, кажел и збор на мај-
чиниот јазик, добивал каз на, 
најчесто со ќотек, без суд и 
судија.

Ако сè тоа што е неспорен 
факт се напишело, или се приз-
нае, тогаш светот или по точ-
но читателот ќе сфати колку 
Македонија била грчка? Од-
носно како и со кои методи 
станала грчка. За да се за бо-
рават таквите факти, треба 
да се обезличи единствениот 
сведок кој ќе сака да ја каже 
вистината. Другите сведоци 
на тие настани или не се заин-
тересирани, или се соучес ни-
ци во актот, па секако ќе све-
дочат во нивна полза. 

Државната админис тра ци-
ја во Република Македонија, 
а и самите граѓани се свесни 
дека прекројувањето на гра-
ниците на Балканот се не мож  -
ни и нереални во овие при-
лики. Но, исто така, се свесни 
дека парчето од Ма кедонија 
кое денес е посебен меѓу на-
роден субјект, има пра во да се 
нарекува како што се наре-
кувале неговите де довци и 
прадедовци. Секое друго раз-
мислување за ново име е 
апсурд.

Овој народ и простор не 
знае за друго име. Ако некои 
можат да се нарекуваат и 
Елини и Грци, или и Маџари 
и Унгарци, и Немци и Гер-
манци и слично, Маке дон ци-
те немаат резервно име. Ве-
ќе 26 века територијата се на-
рекува Македонија, а наро-
дот Македонци. Во тоа може 
да се увери секој, ако ги про-
чита историските факти, но и 
ако го посети Рим, прошета 
до Колосеумот и погледне на 
старите ѕидини, на кои стојат 
карти од некогашната Рим-
ска империја.

Јован Мазгански,
професор по физика,

Скопје


