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Верувале или не, Маке дон-
ците од дијаспората или се-
едно раселените Македонци, 
од Копенхаген преку Штут-
гард, Сиднеј, Мелбурн, То рон-
то, Лос Ангелес и уште каде не, 
слават и има за што да сла-
ват.

Ако се вратиме наназад на 
претходните избори од 2002 
година кога СДСМ ги доби 
изборите, и ако го завртиме 
филмот уште малку наназад, 
и се потсетиме на сите лаги и 
маски, кои ни ги сервираа во 
кампањата тогашните лиде-
ри: Црвенковски, Пенов, Буч-
ковски... ќе видиме дека ниш-
то не направија, ниту на по-
литичко, ниту на економско 
поле, само им успеа да ги до-
несат во Собранието теро рис -
тите на чело со нивниот во-
дач Али Ахмети. 

Да ве потсетам уште ед-
наш, кога за време на кам па-
њата во Битола, Црвенковски 
рече: "Нема коалицирање со 
тие крвници, со терористи...". 
Се излажа и сам, го излажа и 
народот, но затоа сега гласа-
чите му платија на Бучко кој 
навистина во овие четири го-
дини испадна само Бучко...

Но, да се вратиме на де-
нешната тема.

Да го потсетиме госпо ди-
нот Никола Груевски, ние ра-
селените, за кои многумина 

во татковината мислат дека 
сме изгубени овци по туѓи-
ната, особено оние од табо-
рот на СДСМ. Не, нека знаат 
дека повеќе од многумина 
од нив си ја сакаме Маке до-
нија, а тоа и на дело сме го 
докажале и ќе стоиме на тоа 
и во иднина, тоа не може 
никој да ни го скрати или да 
ни го оспори. Жив пример е 
господинот Ѓорѓија - Џорџ 
Атанасоски - прилепчанец, а 
дали сте се прашале, вие гос-
подо, колку ги има како него, 
помали или уште пого леми 
патриоти, бизнисмени, домо-
љубци?!

СДСМ, или накратко пре-
бо јадисаните стари кому нис-
ти, и овој пат докажаа дека 
не им е до опстанокот на др-
жавата Македонија, за нив са-
мо личните и партиските ин-
тереси имаа предност. А, на-
родот??? Нема да набројувам 
многу, но ќе потсетам само 
на неколку примери, кои се 
доволни за оние кои од по-
далеку ги следат настаните 
во власта во последниве че-
тири години.

Иако сè уште досегашната 
Влада се фали дека еко но ми-
јата ја подигнала за некои 0,4 
проценти, што не одговара 
на вистината ако се види си-
ромаштијата и на кое дереџе 
е дојден обичниот, просеч-

ниот Македонец. Да ги пог-
леднеме аферите со "бачи ло-
то" на Џемаили, кому пре мие-
рот Бучковски му исплати 
730.000 евра, без око да му 
трепне, а ги заборави БРА-
НИТЕЛИТЕ и нивните фами-
лии на кои им додели мини-
мални отштети. Или, да се 
навратиме на продажбата на 
ЕСМ, најголемата инвес тици-
ја на Македонија, кое отиде и 
покрај сите несогласувања 
на народот за продажбата, а 
се знае зошто. Какви се не 
бруки се направија со леги-
тимниот бранител на Маке-
донија, ексминистерот Љубе 
Бошкоски и со неговата од-
брана! Зарем треба да се чу-
диме, тие се тие што го ис-
пратија на робија во Хаг..! 
Овде има уште многу, многу 
да се набројува, но ќе се на-
вратиме на обврските на но-
вата влада и на новиот пре-
миер.

Нека знае и Никола Гру-
евски - идниот премиер - де-
ка ако тргне по стапките на 
поранешниот премиер, Љ. Ге-
оргиевски или уште полошо 
по стапките на Бучковски, де-
ка ниту Црна Река ниту Вар-
дар ќе можат да го измијат.

Денес тој ја има довербата 
на народот во најкритичниот 
момент да ја извади држа-
вата од провалијата во која ја 

донесоа последните две вла-
ди. Ја има довербата и од 
нас, кои имаме легитимно 
право по Уставот како Маке-
донци да гласаме со маке-
донски пасоши, но тоа на ми-
нистерката Илинка Мит рева 
не й одговара, како и на неј-
зините соработници. Но, и 
таа грешка наскоро, да се на-
деваме, ќе биде попра ве на.

Никола Груевски на распо-
лагање ги има сите услови со 
добра програма и со добри 
соработници да не им под-
легне и да дозволи да го уце-
нуваат, особено партнерите 
од албанскиот блок, и со здрав 
разум, како што знаеше да 
каже во неговите говори, кои 
го обврзуваат, да работи на 
тоа дека само ВМРО-ДПМНЕ 
е спасот за народот, за еко-
номијата и за опстојувањето 
на државата.

Ние сите, раселените, со 
заеднички сили ќе правиме 
сè за успешно работење на 
новата влада, а на браќата од 
ВМРО-ДПМНЕ, на чело со Гру-
евски, им посакуваме голем 
успех и да ги поправат греш-
ките на претходните влади и 
лидери, а Македонија да за-
личи на вистинска европска 
држава.   
                                                           
       Перо Дамчевски-Коцин,                 

Сиднеј, Австралија

дека жена му е Македонка, а 
мене ме интересираше од 
каде е таа. Тој ми рече дека е 
од Грција. Така се роди на-
шето големо другарство, би-

дејќи со него работев од 7 до 
20 часот. Но, со текот на вре-
мето и сопругите ни станаа 
другарки, како јас и Гиорги. 

Еднаш, тој ме покани кај 
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МАКЕДОНИЈАМАКЕДОНИЈА
Јас, Шпетим од Скопје мно-

гу сум заинтересиран за го-
лемиот Александар Маке дон-
ски, со кој јазик комуницирал 
или кој му е мајчин јазик, би-
дејќи ми се случени во Швај-
царија да имам дру гар од 
Грција, со кој и ра бо там. Но, 
еден ден влеговме во раз-
говор при што тој  ми ре че 

него. Јас и сопругата оти дов-
ме на гости кај другарот и 
комунициравме на герман-
ски јазик. Посакав со жена му 
да зборуваме на македонски 
јазик, за мене тоа беше кул-
турно и почнав да ја пра шу-
вам, но таа не ме разбираше. 
Ми одговори дека не слуш-
нала таков јазик. Ја прашав 



ПИСМА ГЛАС НА ЈАВНОСТА

ДО  МАКЕДОНЦИТЕ  ВО  СВЕТОТДО  МАКЕДОНЦИТЕ  ВО  СВЕТОТ

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.

дали тоа е македонски јазик? 
Таа ми одговори дека е чиста 
Македонка, ich bin saubere 
MACEDONIERIN, но не со овој 
славјански јазик. Се зачудив, 
бидејќи таа бараше дозвола 
од Грција, или од Бугарија, 
или од Србија, да решаваат 

за јазик, култура, историја.
Мислам тоа не беше доб-

ро за нашето пријателство. 
Јас не сум против никој, не 
мразам ниту нација, ниту ве-
ра. Во Скопје имам комшии 
Македонци од кога знам за 
себе, но секогаш ме инте ре-

сирала и нивната историја. 
Многу пати се среќавав со 
непознати луѓе и им велев 
дека сум од Ма кедонија, а 
тие ми одговараа ALEKSAN-
DER DER GROSSE VON GRIECH-
ENLAND, а јас им велев дека 
тој не е од Грција туку од 

Македонија и дека по нацио-
налност е Македонец. 

              Шпетим Бајра,              
                                               Скопје

На 29 јуни годинава во Ма-
кедонската академија на нау-
ките и уметностите преку пре-
зентација на насловот "По тра-
гите на писмото и јазикот на 
античките Македонци" се про -
мовираа откритија за нашиот 
јазик и писмо. Презентери 
беа академик Томе Бошевски 
и професор д-р Аристотел 
Тен  тов. По промоцијата, на 
академикот Томе Бошевски 
му изразив лична  благо дар-
ност за неговиот влог во от-
критијата на македонското 
етнобитие.

Намерата ми е за овој нас-
тан да информирам што по-
веќе Македонци во светот. 
Основата на нашата комуни-
кација треба биде научниот 
третман на историјата на Ма-
кедонците од античко време, 
наспроти извесните Грци и 
Бугари, кои метастазирани од 
своите комплекси поради ма-
кедонското историско, кул-
турно и духовно богатство, 
промислено шират невис ти-
ни низ светот. Наша обврска 
е научните вредности од ан-
тичкото минато да ги нап ра-
виме достапни за нас, а по-
тоа да ги шириме низ светот.

Во тој ред свое место тре-
ба да има научната вистина 
на истражувачите на Универ-
зитетот "Комплутенс" од Мад-
рид, Шпанија. Научната вис-
ти на во книгата "Буруштанска 
етимологија" на Илија Ча шу-
ле, издадена на англиски ја-
зик. И други научни вистини. 
Промоторите на означениот 

наслов треба да бидат пока-
нети и низ светот за да ја ши-
рат вистината. Оваа пролет 
г-ѓа Ангелина Маркус, автор 
на повеќе книги, пред Маке-
донците во Канада ја прене-
суваше вистината за Маке-
донците. Ве известувам дека 
на 30 јуни, во Прилеп, со до-
наторство на господинот Ѓор-
ѓија - Џорџ Атанасоски, осно-
вач на неделникот "Маке дон-
ско сонце", е откриен спо ме-
ник на Александар Маке дон-
ски.

Ова обраќање е и повод 
за пристап кон друга тема. 
Според "Платформата"  на Ал-
банската академија на нау-
ките од 1998 година, во Маке-
донија постојат "албански ет-
нички простори". Во "Плат-
формата" не станува збор за 
постоење на "македонски ет-
нички простори" и за Маке-
донци во Албанија. Тука тре-
ба да се укаже дека во "ал-
банските етнички простори" 

во Македонија албанскиот аг-
ресор во 2001 година изрши 
етничко чистење на Маке-
донците, што претставува и 
повреда на човековите пра-
ва на "раселените", што е по-
нижувачко за секој Маке-
донец, член 5 од Универ зал-
ната декларација за правата 
на човекот.

Тоа е знак за продолжение 
на албанската нациофа шис-
тичка окупација 1941-1944 
го дина. Еве ја заканата од 
"Платформата": Македонија 
ќе биде "буре барут". Декла-
рацијата на албанското Соб-
ранието од 9 март 2001 го-
дина го означи за неспро-
ведлив договорот Трајков-
ски-Коштуница за границата 
од февруари 2001 година, 
што е знак за објава на војна 
на Македонија. "Рамковниот 
договор" од 13 август 2001 го-
дина е резултат на "Платфор-
мата", на декларацијата и на 
"Меморандумот за заштита 

на правата на Албанците во 
Македонија" од 1997 година.

Со овој "Меморандум" ме-
ѓународните фактори се за-
блудени дека "пансловените" 
се "варвари", "расисти", "уг не-
тувачи" и се изманипулирани 
до мерка што на Маке дон-
ците ни го наложија диктатот 
"Рамковен договор". Со содр-
жините на спомнатите доку-
менти треба да ги запознаеме 
меѓународните фактори за 
да ги ослободиме од заблу-
дите, а потоа да се ослободат 
себеси и да нè ослободат и 
нас Македонците од диктатот 
наречен "Рамковен договор", 
обврзувачки само за нас.

Да се упатиме кон вис ти-
ната за Македонија и за Маке-
донците.

                                                     
                          Коле Мангов,    
                                              Скопје
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