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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

МАКЕДОНЦИТЕ ОД     АВСТРАЛИЈА ИМ МАКЕДОНЦИТЕ ОД  
ГО КРЕНАА ПРИТИ    СОКОТ НА ГРЦИТЕГО КРЕНАА ПРИТИ   
ОД ПЕТТИОТ КОН   ТИНЕНТОД ПЕТТИОТ КОН  

Грчкото лоби е неуморно во цел 
свет, но особено на петтиот кон-
тинент, поконкретно Австралија, 

земјата за која постојат најави дека во 
следниот период ќе ја признае Ре пуб-
лика Македонија под уставното име. 
Ваквиот потег на Австралија би бил уш-
те еден силен удар врз позициите на 
Грција и врз нивната негаторска поли-
тика околу името на нашава држава. 
Веројатно тоа што сега, по сè изгледа, 
картите се на македонска страна, а и 
изјавите на високите светски челници 
одат во наша полза, е причината поради 
која не само грчката држава, туку и неј-

Со најновата книга 
"Македонците во Викторија" 
нашинците во Австралија им 
покажаа на овдешните 
политичари како се бранат 
македонската кауза и  
македонското име, и како не 
треба да им се подлегнува на 
грчките провокации и закани. 
Иако од нејзините автори било 
побарано книгата да се 
повлече, при што грчкото лоби 
протестирало до Владата на 
Викторија со барање тоа да се 
направи по судски пат затоа 
што на првата страница ја има 
севкупна Македонија, а 
проблем им било и 
шеснаесеткракото сонце, како 
и знакот на Министерството за 
мултикултура на Викторија, 
сепак на 11 октомври, денот на 
македонското востание, 
промоцијата била одржана. 

Ако Австралија биде 
следната земја која ќе ја 
признае Македонија под 
уставното име, тогаш заслугата 
за тоа сигурно ќе треба да им 
се припише на австралиските 
Македонци, чиј следен потег е 
протестот кој по тој повод ќе се 
реализира на 28 октомври.

зината дијаспора жестоко реагира на 
кни гата "Македонците во Викторија" од 
авторите Ицо и Роберт Најдовски. Иако 
грчките закани биле во насока на тоа 
дека оваа книга не смее да види бел 
ден, сепак нејзините автори не се по-
колебаа во нивните намери, па про-
моцијата ја направија токму на денот 
кога пред 66 години (11.10.1941) Ма-
кедонците го кренаа оружјето против 
непријателот. Ако во 1941 година Маке-
донците обединето со пушка в рака се 
спротивставија на фашистичката оку-
пација, денес обединето, со историски 
факти водат успешна офанзива против 
негаторите. 

ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
Фактите говорат дека Букурешкиот 

договор ја запечати македонската суд-
бина, а македонската територија им ја 
подари на соседите. Денес Македонците 
немаат никакви територијални претен-
зии кон нив ниту, пак, уставното име на 
нашата земја означува некакви аспи ра-
ции. Напротив, Македонците го бараат 
она што го имале низ вековите, го ба-
раат своето име. Дека Македонија има 
свои делови и во соседството потвр-

Иако, Букурешкиот договор ја за-
печати македонската судбина, а ма-
кедонската територија им ја подари 
на соседите, денес Македонците не-
маат никакви територијални пре-
тензии кон нив ниту, пак, уставното 
име на нивната земја означува не-
какви аспирации. Напротив, Маке-
донците го бараат она што го имале 
низ вековите, го бараат своето име. 
Дека Македонија има свои делови и 
во соседството потврдува и изјавата 
на грчката шефица на дипло ма ти-
јата, Дора Бакојани. Можеби не-
свесно таа и сама се заплетка во 
историските факти кога потенцира 
дека "Грција не прифаќа името на 
нашиот сосед во себе да го содржи 
називот Македонија или негови мо-
дификации, зашто оваа земја не 
смее да се помеша со другите гео-
графски области Македонија, од-
носно со 'грчка Македонија' или со 
'нејзиниот дел во Бугарија'". 

Македонија е на Македонците, 
таа не е ниту бугарска, ниту грчка!

ТЕРМИНОТ ЗА ПРОМОЦИЈА НА КНИГАТА "МАКЕДОНЦИТЕ ТЕРМИНОТ ЗА ПРОМОЦИЈА НА КНИГАТА "МАКЕДОНЦИТЕ 
ВО АВСТРАЛИЈА" НЕ Е СЛУЧАЈНО ИЗБРАН. АКО ВО 1941 ВО АВСТРАЛИЈА" НЕ Е СЛУЧАЈНО ИЗБРАН. АКО ВО 1941 
ГОДИНА МАКЕДОНЦИТЕ ОБЕДИНЕТО СО ПУШКА В РАКА ГОДИНА МАКЕДОНЦИТЕ ОБЕДИНЕТО СО ПУШКА В РАКА 
СЕ СПРОТИВСТАВИЈА НА ФАШИСТИЧКАТА ОКУПАЦИЈА, СЕ СПРОТИВСТАВИЈА НА ФАШИСТИЧКАТА ОКУПАЦИЈА, 
ДЕНЕС ОБЕДИНЕТО, СО ИСТОРИСКИ ФАКТИ, ВОДАТ ДЕНЕС ОБЕДИНЕТО, СО ИСТОРИСКИ ФАКТИ, ВОДАТ 
УСПЕШНА ОФАНЗИВА ПРОТИВ НЕГАТОРИТЕ УСПЕШНА ОФАНЗИВА ПРОТИВ НЕГАТОРИТЕ 
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да си игра околу името, велат тамош-
ните Македонци. Според нивни соз на-
нија, во месеците по изборите Ав стра-
лија ќе ја признае Македонија под ус-
тавното име. Затоа и нивниот следен 
потег е протестот кој го организираат 
за 28 октомври, на кој уште еднаш ќе 
бараат признавање на уставното име 
на нивната матична држава.

     ВОЗНЕМИРЕНОСТ
Сепак, со промовирањето на нај но-

вата книга "Македонците во Викторија" 
нашинците им покажаа на овдешните 
Македонци како не треба да им се под-
легнува на грчките провокации. Зака-
ните кои доаѓале од поедини поли-
тичари и од грчкото лоби, како и од 
сите грчки медиуми, биле во насока на 
тоа дека книгата не смее да види бел 
ден. Дури и грчкиот весник во Ав стра-
лија "Та Неа" ја повикал Владата на Вик-
торија да ги стопира излегувањето и 
промоцијата на оваа книга. Грчкото ло-
би протестирало до Владата на Вик-
торија со барање тоа да се направи по 
судски пат затоа што на првата страница 
ја има севкупна Македонија, а проблем 
им биле и шеснаесеткракото сонце, ка-
ко и знакот на Министерството за мул-
тикултура на Викторија. Всушност, Гр-
ците ги вознемирила насловната стра-
ница на книгата со етнографската карта 
на Македонија.

"Нè повикаа властите на Викторија, 
кои побараа книгата да се повлече. Ние 
не прифативме и намерно избравме 
про моцијата да ја направиме на праз-
никот 11 Октомври. Им објаснивме де-
ка не е проблем картата на етничка Ма-
кедонија. Таа означува само од кои де-
лови се дојдени Македонците кои жи-
веат во Австралија и со тоа нема ни-
какви територијални претензии кон Гр-
ција", изјави еден од авторите на кни-
гата, Ицо Најдовски. 

Тој посочува и дека промоцијата, 
одржана во Мелбурн, е под покро ви-
телство на Министерството за мулти-
култура на Викторија и Советот на ма-
кедонската заедница за Мелбурн и Вик-
торија. Пред повеќе од 200 присутни, 
меѓу кои и високи личности од поли-
тичкото милје во Австралија, во орга-
низација на Советот на македонската 
заедница од Мелбурн и Викторија, кни-
гата ја промовирале доживотните чле-
нови на Советот, проф. д-р Миле Тер-
зиевски и адвокатката Розета Стој ков-
ска. Розета и Миле се долгогодишни 
претседатели на Советот во најтешките 
денови во 1994 година, а м-р Ицо Нај-
довски бил секретар кога федералната 
Влада на Австралија ја издала Дирек-
тивата македонската заедница да ја 
преименува во "славомакедонска"!? 

дува и изјавата на грчката шефица на 
дипломатијата Дора Бакојани. Можеби 
несвесно таа и сама се заплетка во исто-
риските факти кога потенцира дека 
"Грција не прифаќа името на нашиот 
сосед во себе да го содржи називот 
Македонија или негови модификации, 
зашто оваа земја не смее да се помеша 
со другите географски области Маке-
донија, односно со 'грчка Македонија' 
или со 'нејзиниот дел во Бугарија'". 

Вистината е дека Македонија е на 
Македонците, таа не е ниту бугарска, 
ниту грчка! Сепак, сакајќи на светот да 
му пласираат невистини Грците и Бу-
гарите свесно ги заобиколуваат фак-
тите. Очигледно е дека и светот веќе 
почнува да не им верува, а дали ќе ја 
поправи неправдата кон Македонците, 
кои се лојални граѓани во другите земји 
каде живеат, и дали ќе ги ословува под 
нивното уставно име, останува на нив-
ната чест и совест. И покрај притисоците 
и кумувањата како "фиромци", "славо-
македонци", и слични дисквалификации, 
нашите во светот неуморно работат во 
насока на афирмација на матичната 
држава во прекуокеанските земји. Мо-
раме да признаеме и дека најголем дел 
од заслугата што САД и Канада нè при-

знаа под уставното име, им припаѓа 
токму на македонските иселеници. Кога 
е во прашање името на државата, од 
работата на домашните политичари, во 
оваа насока многу не се офајдивме. По-
тезите кои досега тие ги направија (при-
мање во ООН под привремената ре фе-
ренца ФИРОМ, откажување од шес-
наесе ткракото сонце, немање ини ција-
тива преговорите за името да  тргнат од 
мртва точка), одеа во полза на соседите, 
а не во корист на македонската држава 
и нејзиниот народ. Токму затоа што ка-
ко држава не покажавме некоја пого-
лема заинтересираност за нашите во 
прекуокеанските земји, или покон крет-
но се откажавме, се случуваше тоа што 
се случуваше со нив во изминатиот пе-
риод. Но, во ниту еден момент Маке-
донците од дијаспората не й го свртеа 
грбот на Македонија. Напротив, на се-
кој можен начин ја афирмираат маке-
донската култура и традиции, а ги ба-
раат и правата кои ги заслужуваат како 
малцинства во земјите во кои живеат. 
Тоа се случува и со Македонците во 
Австралија, иако во изминатиот период 
тие беа соочени со дисквалификациони 
називи како "славомакедонци". Тамош-
ната македонска дијаспора е убедена 
дека признавањето на Македонија под 
уставното име од страна на "ветената 
земја" е само прашање на време. 

Австралија се наоѓа пред избори, 
што значи дека никој нема да ризикува 
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