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Пишува: Виктор РУЖИНОВ

С Е М А К Е Д О Н С К И  С О Б И Р  В О  К А     Н Б Е Р А  З А  З А Ш Т И Т А  Н А  У С Т А В Н О Т О  И М Е  С Е М А К Е Д О Н С К И  С О Б И Р  В О  К А  

МАКЕДОНИЈА Е Д   РЕВНА ДРЖАВА МАКЕДОНИЈА Е Д 
СО СВОЈ МАКЕД   ОНСКИ НАРОДСО СВОЈ МАКЕД  

На 28 октомври 2007 година, во 
Канбера, пред федералниот Пар-
ламент на Австралија, се одржа 

семакедонски собир во одбрана на пра-
вото на македонскиот народ на етничка 
и национална самоидентификација и 
самоопределба. На собирот присус-
тву ваа околу четири илјади Ма ке дон-
ци, кои патуваа стотици, илјадници ки-
лометри за да го изразат својот ре волт 
против ставот на австралиската Вла да 
да ја именува Република Маке донија 
како "Поранешна Југословенска Ре-
публика Македонија". Покрај оние кои 
допатуваа со свои возила или авио ни, 
во автобуски групи дојдоа околу 1.000 
Македонци од Сиднеј, Мелбурн, Во-
лонгонг и Њукастел. Околу 270 лица 
дојдоа со автобуси на Македонската 
пра вославна општина од Сиднеј, околу 
100 од Ѓаватското друштво и КУД "Илин-
ден" (при МПЦО "Св. Петка" од Рокдејл), 
околу 40 од Македонската православна 
општина од Волонгонг, околу 50 од Ма-
кедонската православна општина од 
Њукастел и околу 250 лица со автобуси 
на организации на македонската заед-
ница од градот Мелбурн, кој од Канбера 
е оддалечен 665 километри. 

Забележливо беше тоа што един стве-

МАКЕДОНЦИТЕ МАКЕДОНЦИТЕ 
ВО СВЕТОТВО СВЕТОТ

ни свештеници кои присуствуваа на 
собирот беа прота Љупчо Двојаковски 
и отец Зоран Алексоски од Сиднеј. Го-
вори на собирот одржаа Ацо Шапка-
роски, во име на Здружението "Потомци 
на Александар", кое беше организатор 

на собирот, Стево Ташковски, прет се да-
тел на Македонската православна оп ш-
тина од Квинбијен и Игор Аврамовски- 
Александров, претседател на Здруже-
ние то на македонските општини од 
Австралија. 

НА СОБИРОТ ПРИСУСТВУВАА ОКОЛУ 4.000 МАКЕДОНЦИНА СОБИРОТ ПРИСУСТВУВАА ОКОЛУ 4.000 МАКЕДОНЦИ

НЕ НИ СЕ ПОТРЕБНИ ЛАГИ И НЕ НИ СЕ ПОТРЕБНИ ЛАГИ И 
ПРЕКРОЈУВАЊЕ НА ИСТОРИЈАТАПРЕКРОЈУВАЊЕ НА ИСТОРИЈАТА

СО НЕОСПОРЛИ   В ИДЕНТИТЕТ СО НЕОСПОРЛИ 

''Минаа речиси четиринаесет 
години откако австралиската 
Влада одлучи да го оспорува 
демократски изразениот 
идентитет на Република 
Македонија, именувајќи ја 
како 'Поранешна 
Југословенска Република'. Во 
тоа време, изговорот беше 
дека Обединетите нации, како 
и повеќето држави во светот, 
го употребуваа името 
'Поранешна Југословенска 
Република Македонија'. Но, од 
тогаш до денес, убедливо 
мнозинство од членките на ОН 
ја признаа Република 
Македонија под уставното 
име. Кое е сега новото 
оправдување за тоа што 
австралиската Влада и натаму 
ја ословува Република 
Македонија како 'Поранешна 
Југословенска Република'? 
Одговорот е дека никогаш 
немала вистинско 
оправдување!", истакна Игор 
Александров. 
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МАКЕДОНИЈА Е Д   РЕВНА ДРЖАВА РЕВНА ДРЖАВА 
СО СВОЈ МАКЕД   ОНСКИ НАРОДОНСКИ НАРОД  

Ацо Шапкароски, меѓу другото, из ја ви:
''Ќе ја добиеме оваа праведна борба 

преку демократскиот процес, со за ста-
пување на вистината. За разлика од 
оние кои ни го оспоруваат идентитетот, 
нам не ни се потребни лаги и фалси-

фикување на историјата. Не ни е по-
требно да освојуваме туѓ идентитет и 
туѓа земја или, пак, да потиснуваме 
древ ни нации за да создадеме своја''. 

Игор Александров, рече:
''Минаа речиси четиринаесет години 

откако австралиската Влада одлучи да 
го оспорува демократски изразениот 
идентитет на Република Македонија, 
име нувајќи ја како 'Поранешна Југо-
словенска Република'. Во тоа време, 
изговорот беше дека Обединетите на-
ции, како и повеќето држави во светот, 
го употребуваа името 'Поранешна Ју-
гословенска Република Македонија'. 
Но, од тогаш до денес, убедливо мно-
зинство од членките на ОН ја признаа 
Република Македонија под уставното 
име. Кое е сега новото оправдување за 
тоа што австралиската Влада и понатаму 
ја ословува Република Македонија како 
'Поранешна Југословенска Република'? 
Одговорот е дека никогаш немала 
вистинско оправдување!

Вистинската причина за оваа дис-
криминаторска политика е дека Лабу-
ристичката партија и Либерално-на ци-
оналната коалиција се заробеници на 
расистичкото лоби на грчката власт. Тоа 
е лоби чија цел е да го потисне ма ке-
донскиот етнички идентитет, со на деж 
дека така ќе ја прикрие насил нич ката 
асимилација на домородните Ма ке дон-
ци под грчка власт... ".

Според меѓународните стандарди за 
човекови права, етничкиот идентитет е 
нешто што си го определува поеди не-
цот, а не државата. 

"Оспорувајќи го нашето право на ет-
ничка самоидентификација и нацио нал-
на самоопределба, владите на Лабу рис-
тичката партија и на Либерално-на цио-
налната коалиција нè третираат ка ко 
нешто пониско од рамноправни чле-
нови на човечкиот род. За жал, во че-
тиринаесетте години во кои големите 
партии упорно нè третираа како вто-
рокласни граѓани, премногу Македонци 
во Австралија продолжија да им ги да-
ваат своите гласови. Време е да пре-
станеме да се однесуваме како робови 
кои се задоволни со ронките кои ги до-
биваат на сметка на нивното човечко 
достоинство. Ако не сакаме да бидеме 
третирани како второкласни граѓани, 
треба да престанеме да гласаме за оние 
кои нè третираат како второкласни 
граѓани'', истакна Александров. 

Стефан Трпески, еден од младите во-
дачи на Здружението "Потомци на Алек-
сандар", изјави: 

"Ова беше иницијатива за заштита на 
нешто што треба да нè обединува сите 
како Македонци, а тоа е нашиот древен 
етнички и историски идентитет и на-
шето право да го зачуваме. Ги пови кав-
ме сите македонски организации и пое-
динци од Австралија да се обединат во 
оваа одбрана на нашите човекови пра-
ва и високите македонски национални 
интереси, а притоа, барем за овој ден, 
да ги остават на страна помалку зна чај-
ните прашања кои создаваат вна треш-
ни делби. Одѕивот на оние кои по мог-
наа за остварување на собирот и оние 
кои одвоија еден ден за да при сус тву-
ваат, ни дава инспирација да про дол-
жиме со застапување на нашата пра-
ведна кауза, на сите можни на чини''. 

По  демонстрациите на Македонската заедница од Австралија, со ба-
рање до федералната Влада на Австралија да ја признае Република 
Македонија под уставното име, реагираше Владата со одговор дека 
нема намера да направи такво нешто.

Имено, министерот за надворешни работи на Австралија, Алек сан-
дар Даунер, за "Sandaj tajm", изјави дека нема да ја следат Канада и 
големите светски сили кои ја признаа Република Македонија под 
нејзиното уставно име.

Сметаме дека сегашната Влада на Либералната партија ја даде оваа 
изјава затоа што грчката заедница закажа демонстрации на 17 ноември 
во Мелбурн, каде се очекува да има околу 100.000 демонстранти од 
цела Австралија. Пораката на грчката заедница до Владата ќе биде 
дека по втор пат ќе гласаат за Лабуристичката партија на изборите на 
24 ноември. Инаку, грчката заедница традиционално гласа за Лабу-
ристичката партија, а исклучок беше само кога премиерот Џеф Кенет 
го преименува македонскиот јазик во "славомакедонски" во 1994 
година. Ќе се води жестока борба меѓу двете заедници, македонската и 
грчката, од една страна и политичките партии, од друга страна. Сигурно 
една од заедниците, со своето гласачко тело, ќе одлучи кој ќе ги добие 
федералните избори на 24 ноември.

                                                                               м-р Ицо Најдовски

НЕ СМЕ РОБОВИ КОИ СЕ НЕ СМЕ РОБОВИ КОИ СЕ 
ЗАДОВОЛУВААТ СО РОНКИЗАДОВОЛУВААТ СО РОНКИ

СО НЕОСПОРЛИ   В ИДЕНТИТЕТ В ИДЕНТИТЕТ 


