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ГЛАС НА ЈАВНОСТА ПИСМА
С È  УШТЕ  ИМА  ЛУЃЕ  КОИ  С È  УШТЕ  ИМА  ЛУЃЕ  КОИ  
СИ  ГИ  ЗНААТ  КОРЕНИТЕСИ  ГИ  ЗНААТ  КОРЕНИТЕ

Господине Ѓорѓија - Џорџ 
Атанасоски,

Најпрво би сакал да Ви 
се заблагодарам за пока на-
та и да Ви честитам за све-
ченоста која ја приредивте 
во Прилеп и она што му го 
нудите на македонскиот на-
род како вековен подарок. 
Особено ме радува фактот 
што сè уште во Македонија 
има луѓе кои се свесни кои 
се и што се, од каде им се 
корените, луѓе кои полека 
но сигурно ги освестуваат 

широките народни маси за 
своето потекло. 

Поради однапред за ка-
жаните професионални ак-
тивности за овој период не 
можев да бидам присутен 
на свеченото отворање на 
споменикот на Александар 
Македонски.

                                Академик 
                д-р Жан Митрев,

директор на ПЗО 
"Филип Втори",

Скопје

Здружението за обнова 
на Соборниот храм "Рож-
дес  тво на Пресвета Бого ро-
дица-Трирачица" - Скопје му 
се заблагодарува на гос по ди-
нот Ѓорѓија - Џорџ Ата на сос-
ки, сопственик на не дел ни-
кот "Македонско сон це" во 
Скопје, за спонзо ри рањето 
да се подигне спо меник на 
АЛЕКСАНДАР МАКЕ ДОНСКИ 
(356-323 година пред на ша-
та ера) во Прилеп, кој ќе ос-
тави траен споменик за по-
томците, за македонскиот 

АЛЕКСАНДАР МА КЕ ДОН СКИ.
Нека Пресвета Бого ро ди-

ца Ве благослови и Ви даде 
благодети господине Ѓор-
ѓија - Џорџ Атанасоски, Вам 
и на Вашето семејство.

Здружението за обнова 
на соборниот храм 

"Рождество на Пресвета 
Богородица-Трирачица" 

- Скопје

народ, за почитта кон на-
шиот најголем македонски 
војсководец, ненадминат 
до сега од било кого во свет-
ската историја, стратег, им-
ператор со голема импе ри-
ја од 3.600.000 километри 
квадратни, на три конти-
ненти, кој ја споил култу-
рата од исток до запад, при 
што македонската цивили-
зација дала најголем при до-
нес за поттик на културното 
ниво на целата територија 
и на сите народи кои жи-

вееле на големата античка 
МАКЕДОНСКА ИМПЕРИЈА, 
како потоа и на целата Зем-
јина топка. 

Ви благодариме и Ви чес-
титаме на придонесот за 
спон  зорирањето на споме-
никот на нашиот маке дон-
ски великан, кого го носиме 
во нашите срца и со восхит 
го спомнуваме ние потом ци-
те на јуначкиот и на го ле ми-
от македонски народ, кој го 
имаше генијалниот вла  да-
тел - АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ, 

ТРАЕН  СПОМЕНИК  ЗА  ТРАЕН  СПОМЕНИК  ЗА  
ПОТОМЦИТЕПОТОМЦИТЕ
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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-
гласност со нашата уредувачка политика.

МАК ЕДОНЦИТ Е  ОД  ДИ Ј АСПОРА Т А  МАК ЕДОНЦИТ Е  ОД  ДИ Ј АСПОРА Т А  
ПРО ТИВ  ЗА ЕДНИЧКО  ПРО ТИВ  ЗА ЕДНИЧКО  

ПРОСЛАВ УВАЊЕ  НА  ИЛИНДЕН  ПРОСЛАВ УВАЊЕ  НА  ИЛИНДЕН  
Пред сè, да напомнам де-

ка ние во дијаспората се чув с-
твуваме како Македонци, кои 
сме одделени од другите на-
ционалности од Балканот. Ка-
ко такви, нашиот живот во ди-
јаспората, заедно со кул тур-
ниот, верскиот, спортскиот и 
со другите сегменти се по вр-
зани со македонското битие.

Да ги оставиме причините 
за нашето емигрирање. Не-
кои бевме политички мигран-
ти, поголемиот број, кој дос-
тигнува до половина милион 
Македонци, бевме од еко ном-
ски карактер, а и бегавме од 
шовинистичкото оружје на 
владите на окупираните ма-
ке донски делови, од ге но ци-
дот, денационализацијата и 
асимилацијата врз нас Маке-
донците. Сè тоа сега е зад 
нас, успеавме да излеземе од 
тие, во тоа време, проклети 
шовинистички влади, но тоа 
не се прекина за нашите бра-
ќа Македонци, кои сè уште 
таму живеат.

Многу од нас, во дија спо-
рата, го подзаборавивме пра-
вилниот македонски лите ра-
турен било говорен, било 
пис  мен јазик, но продол жив-
ме да го зборуваме нашиот 
мајчин јазик, кој го говориме 
на повеќе дијалекти. Многу 
од нас не можат да го читаат 
кириличното писмо, а на ши-
те млади генерации почнаа 
да го забораваат и својот мај-
чин македонски дијалект. Во 
принцип, го прифатија ан-
глискиот јазик и англиската 
латинска писменост. Што е 
најважно, ние Македонците 

во дијаспората, останавме и 
во иднина ќе останаме со 
чувството, со лојалноста и со 
припадноста за својата маке-
донска националност и суве-
реност, а и подготвеноста да 
им се помогне на Македонија 
и на Македонците, било да 
живеат во окупираните де-
лови на Македонија, во ди-
јаспората или, пак, во Ре пуб-
лика Македонија.

Нашиот патриотизам е ба-
зиран на нашето домашно 
вос питување, а во поново 
време и од наши македонски 
историчари, научници и ав-
тори на историски и пат ри-
отски дела, како и на оние од 
најсовремените западни ав-
тори. Нашата македонска ис-
торија ни беше попречувана 
или погрешно презентирана 
од страна на наши пора неш-
ни македонски автори, во пе-
риодот на едноумието, а еве 
тоа се повторува и сега, по 
петнаесет години од обно ву-
вањето на нашава држава. 

Тоа сопствено македонско 
не   гирање го искажуваат и 
луѓе кои го претставуваат Ма-
кедонецот во сопствената др-
жава, што се гледа од из ја ви-
те на Георгиевски, пора не шен 
лидер и премиер на Р Ма -
кедонија и сегашниот ак туе-
лен премиер Бучковски. За 
политичката партија на пора-
нешниот премиер Геор гиев-
ски, за која индиректно и ние 
од дијаспората, ние а и јас 
лично, пред воведувањето 
на плуралистичкиот систем 
во Р Македонија, помогнавме 
да се спроведе основата на 
западниот демократски сис-
тем и вистинската историја 
на Македонија.

Многу нè изненадува фак-
тот дека премиерот Бучков-
ски се согласува со бугар ски те 
политичари, кои ја негираат 
македонската националност 
и не им ги даваат правата на 
Македонците од Пиринска 
Македонија и од Софија да 
се нарекуваат Македонци, да 

го користат својот македон-
ски јазик, своите весници, ра-
дио и ТВ-програми и да фор-
мираат свои  македонски по-
литички партии и сл.

Горните однесувања и из-
јави на македонските поли-
тичари внесуваат нервоза и 
национална несигурност ме-
ѓу македонската емиграција 
во дијаспората. Премиерот во 
заминување Бучковски, иако 
беше избран по демократски 
пат од македон скиот народ 
за да ја води Владата, тој не е 
овластен и одреден да спро-
ведува или да дава лични 
мислења, нај  многу во однос 
на македон ската историја, по  -
врзана со националноста и 
сувереноста. Тоа треба да го 
даваат или да го дефинираат 
и да дозволат да се предлага 
или да се спро  ведува во дип-
ломатијата од страна на ме-
родавни фак то ри, како што 
се, историските институции, 
историчари, ин тернацио нал-
ни историчари од македонско 
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потекло и нив  ните невладини 
субјекти и други кои по зи-
тивно работат на тоа поле.

Гореспомнатите негации 
ги повторуваат или ги потвр-
дуваат фактите кои се соз-
дадени при самото обно ву-
вање на македонската суве-
рена држава, што се гледа од 
сè уште недоволното приз-
навање на уставното име на 
Македонија на интерна цио-
нален план, непризнавање 
на македонскиот народ или 
на македонскиот етникум од 
народи и од држави, како од 
Балканот, така и од Европа, а 
и од светот.

Не е можно да се празнува 
македонски национален праз-
ник, како што е Илинден со 
народи, а особено со власти, 
на такви кои не го признаваат 
македонскиот народ, маке-
донскиот јазик и писменост, 

македонската историја и сл. 
Во овој случај, бугарската Вла-
да која набрзо ќе стане член-
ка на ЕУ, која не го признава 
македонскиот идентитет, е 
по могната од "нашите" поли-
тичари за да стане членка на 
Европската унија, без да ги 
признае националните и ет-
ничките права на Маке дон-
ците, кои живеат во Буга ри-
ја!? Каков апсурд и понижу-
вање?

Можно е претставници на 
Македонци од Пиринска Ма-
ке донија и Македонци од Со-
фија и од други места на де-
нешна Бугарија, да учес тву-
ваат на Илинденските прос-
лави во Република Маке до-
нија, а и на слични кои тие ги 
организираат во денешна 
Бугарија (во Пиринска Маке-
донија). Исто така, можно е 
Владата на Македонија офи-

цијално да ги покани деле-
гациите на бугарската Влада 
да присуствуваат и да им би-
дат гости на македонските 
колеги. Учествувањето и об-
раќањето до македонскиот 
народ од страна на таквите 
влади не доаѓа предвид и е 
противуставно и про тивна-
ционално, историско и било 
какво, сè до целосното приз-
навање на Македонците и на 
нивната сувереност од стра-
на на Бугарија, Грција, Алба-
нија, Србија итн.

Македонците од дијас по-
ра та имаат право да ги про-
колнат сите тие фактори, кои 
би ја изневериле маке дон-
ската националност и суве-
реност и сè што е поврзано 
со вистинската историја на 
Македонците и на Маке до-
нија. Како прв чекор, ние 
офи  цијално ќе го истакнеме 

одбивањето на нашето гос-
топримство за таквите еле-
менти, било поединци или 
делегации  - претставници на 
институции на власта на Р Ма-
кедонија, кои би се осмелиле 
да дојдат во Австралија, во 
Америка, во Канада и воопш-
то во западниот демократски 
свет, секаде каде што ние 
Македонците живееме. По-
тоа, посетата на Илинден ски-
те прослави во нашата тат ко-
вина Македонија ова лето ќе 
ја намалиме и нема да ни 
биде драга како во изми на-
тите години, а во иднина ќе 
следуваат и други наши маке-
донски негодувања на вакви 
извалкани прослави.

 Јанко Томов, 
          Бризбен, Квинсланд, 

Австралија


