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ДАЛ И  С Т А Р А Т А  Б ЕШ Е  ДАЛ И  С Т А Р А Т А  Б ЕШ Е  

ДОБ Р А ,  К А К В А  К Е  ДОБ Р А ,  К А К В А  К Е  

  Б ИД Е  МЛАД А Т А  2 0 0 8  Г О Д И Н АБ ИД Е  МЛАД А Т А  2 0 0 8  Г О Д И Н А??
Измина 2007 година, останаа старите национално-по-

литички проблеми, како во Р Македонија, така и во неј зи-
ните делови во Бугарија, Грција, Албанија и на други места 
а, исто така, и во дијаспората. Ние Македонците не по треб-
но трошиме енергија за наметнати нешта од други народи 
и држави, иако некои работи со векови и милениуми ни 
се јасни и чисти. Но, бидејќи таквите нешта на душманите 
и на лажните пријатели не им се јасни и чисти, а и немаат 
интерес да им бидат такви, нив ги користат за да нè 
уништат. За таа цел, кога наидуваат на "село без кучиња", 
на незаштитеност, "дипломатски маваат" по Македонците. 
Тоа се однесува на надворешните притисоци, во кои пред-
ничи притисокот за непризнавање на уставното име на 
Македонија и со тоа и на националното име, јазикот, ис-
торијата, културата, обичаите и сè друго карактеристично 
за македонскиот народ. Дали тоа значи почеток на крајот 
на постоењето на Македонецот и неговата сувереност? 
Најголеми тешкотии доаѓаат од нас самите, особено од по-
литичарите и од претставниците на националните мал-
цинства. Таквите политичари, со цел враќање на своето 
владеење и соборување на Владата, не избираат средства 
за да го стагнираат просперитетот на РМ. На тој начин го 
попречуваат спроведувањето на потребните реформи, 
кои се услов за зачленување во меѓународните европски 
и светски тела. Меѓународната заедница, уште од времето 
на османлиското ропство во Македонија, и сега про дол-
жува да не ги контролира интересите кои се на штета на 
македонскиот народ. Денес за тоа сме сведоци преку 
многубројните наслови и теми во македонските медиуми, 
а кои се во врска со нападите и со уцените на грчката 
дипломатија, при што немаме никаква заштита и помош 
од заедницата заради непризнавањето на уставното име 
на Македонците и на Македонија. Притисоците датираат 
уште од 8 април 1993 година, кога во ООН нè примија под 
наметнатата референца ПЈРМ. Од друга страна, пак, до-
биваме сè поголем број пријатели кои размислуваат и ги 
користат најновите вистински историски факти за нашата 
македонска битност, што ни дава и извесно охрабрување 
дека феудалноста и колонијализмот исчезнуваат, а на ста-
пува времето на меѓународно и меѓусуверено рамно прав-
но живеење. Негирањето не е ништо ново, за што не би 
требало да оддаваме посебно внимание. Треба да се кон-
центрираме и да се организираме во подредување, класи-
фицирање и објавување, а и врачување на постојните 
историски факти таму каде што е потребно, за нашето 
национално и суверено постоење, уште од пред исто ри-
јата, од античкиот период па до денес. Тоа ќе им помогне 
правилно да почнат да го користат меѓународното право 
и Декларацијата за правата на човекот, што е основа во 
работата на Генералното собрание на Обединетите нации. 
Само така светот ќе нè признае и ќе нè прими како рам-

ноправна членка. Така ќе бидеме и рамноправни парт-
нери и во НАТО и во ЕУ, со нашето уставно име. Многу е 
жално и срамно кога во медиумските изданија  читаме 
написи во кои се напаѓаме меѓусебно или, пак, сме на-
паднати од душманите, каде доминираат неукоста и мис-
лењето без факти, како во нападот, така и во одбраната, 
при што се троши нашата енергија за сметка на наоѓање 
други позначајни решенија од актуелните секојдневни 
проблеми. Како пример ќе го наведам неодамнешниот 
протест пред австралискиот Парламент во Канбера, за кој 
сите велиме дека бил успешен, иако таков успех никој не 
очекуваше. Пријатно изненадување беше големиот број 
знамиња од античкиот македонски период-шеснае сет-
зрач ното сонце. 

Од неодамна, многумина од нас се освестени дека со 
зборови и со филозофии, како "ти се колнам", "вистина 
зборувам" или "жими мајка" и сл. не претставуваат 
вистински аргументи, ниту има база некој да поверува и 
да нè сфати правилно, туку дека тоа се фрази со кои 
повеќе се заглавува во проблемите, кои на тој начин 
никогаш не можат да се решат правилно во однос на 
нашата националност и сувереност. 

Денешната македонска дипломатија, предводена од 
министерот Милошоски, веќе најде одделни најправилни 
решенија, како основна база за надминување на проб-
лемите околу уставното име на Македонија, а со тоа и на 
македонската националност, предлагајќи й на меѓуна-
родната заедница агенда за зајакнување на односите со 
Грција и тоа: две редовни годишни средби на министерско 
ниво; по една средба на две години меѓу премиерите на 
двете земји; формирање заеднички комитет на истакнати 
академици и интелектуалци, кои би ги расчистувале спор-
ните историски прашања.

Ние традиционално не им веруваме на дел од нашите 
академици, особено оние кои се членови на МАНУ, во 
нивната исправност за македонската историја и за нив-
ната зачауреност, за поддршката на теоријата на заткар-
патното словенство на Македонците и на Македонија, 
која нанесе големи штети за денешното непризнавање, 
особено од страна на Грција. До неодамна, околу стотина 
историчари, одредени од МАНУ, ја пишуваа погрешната 
историја на македонскиот народ и на Македонија, пра-
вејќи ја словенска, а со тоа му даваа погрешни податоци и 
на првиот претседател на Републиката, Киро Глигоров, кој 
јавно во ООН ги прогласи Македонците за заткарпатни 
Словени, дојдени во Македонија во VI и во VII век. Токму 
денес сè ова се користи од страна на непријателот, зошто 
таа група македонски историчари и лингвисти, од кои 
некои добија и незаслужни награди, тоа го пишуваа за-
едно со меѓународна групна комисија или работно тело, 
во кое главна улога имаа грчките и бугарските историчари. 
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Почнуваме да среќаваме наслови, како што е "Доста сло-
венска, сакаме македонска култура". Имено, во Прилеп 
постои Институт за старословенска култура. Неколку здру-
женија од градот барале името на тој Институт да се сме-
ни. За тој предлог еден од најповиканите стручњаци, 
главниот раководител на Управата за заштита на кул тур-
ното наследство рекол: Поимот македонска култура е 
поважен од поимот старословенска, а не обратно. Во 
врска со ова му предлагаме на Министерството на над-
ворешни работи на РМ во работната група да не вклу-
чуваат прославјанско ориентирани академици и истори-
чари, за да не се случи повторно пред светот да биде 
презентирана погрешна македонска историја. Македон-
ската историја датира од претисторискиот период, за што 
светот може само да ни завидува.

Двајца македонски научници, членови на МАНУ, Томе 
Бошевски и Аристотел Тентов, презентираа студија за 
средното Демонско писмо од "Каменот од Розета", во 
МАНУ на 29 јуни 2007 година. Според Бошевски и Тентов, 
средниот текст е на македонски јазик со изненадувачка 
сличност до идентичност на одделни зборови со сегаш-
ните македонски говори и дијалекти, судејќи според при-
ложените 167 зборови. Писмото е слоговно од типот со-
гласка-самогласка. Идентификувани се 25 согласки и 8 
самогласки. Аристотел Тентов вели дека почнал со работа 
на дешифрирање на каменот од канопис, кој 34 години е 
постар од "Каменот на Розета" и датира од 230 година 
пред новата ера, односно е издаден од бабата на фа-
раонот, кој го напишал, односно го издал декретот на 
"Каменот од Розета".

Во групата историчари и научници Македонци задол-
жително да биде вклучен и македонскиот историчар 
Александар Донски, кој има публикувано повеќе дела со 
содржини од античката историја на Македонија, а и од 
средниот век и од најновото време. Се разбира, треба да 
бидат вклучени и истакнати македонски историчари и 
автори на историски  дела од областа на македонската и 
на балканската митологија, како што се, Васил Иљов, 
Ташко Белчев и други. Тие се пионери на модерната ма-
кедонска историографија, меѓу првите Македонци почнаа 
да ја испитуваат античката митологија на Македонците и 
на Балканот, со што ги поставија современите тези и 
теории, односно темелите за нејзино натамошно проучу-
вање и спојување со резултатите и со фактите, кои про-
излегуваат од артефактите и од научните лабораториски 
и од слични попрецизни испитувања. Не би требало да се 
пропуштат и некои видни автори на историски дела, било 
да се од македонско потекло или од друга националност. 
Такви има на Запад, како што се, Ристо Стефов и Одисеј 
Белчевски и други, од Македонско-канадското историско 
здружение, Еугение Борза и други познати историски 
пријатели, кои го откриваат вистинското историско постое-
ње на Македонците.  

Македонците од иселеништвото, од Австралија, целата 
своја национална активност ја спроведуваат повремено, 
но со недоволна организираност. Сведоци сме на пуб-
ликувањето на историски книги, како што е најновата од 
Ицо и Роберт Најдовски, "Македонците во Викторија", потоа 
на одделни книги на македонски автори, неколку книги 
од Александар Донски, претежно со античка ма кедонска 
содржина. Исто така, се организира и публи кување на 
книги: "Куса историја на Македонија" од ав торот Ристо Стефов 
од Канада. Во 2007 година успешно беа публикувани кни-
ги со македонска поезија од Перо Дамчевски-Коцин, драм-
ското дело од Душан Ристевски, сите од издавачкото Ли-
тературно друштво "Григор Прли чев" од Сиднеј. 

Последнава година се чувствува и зближување на ма-
кедонските патриоти-љубители на македонската исто-
риска вистина, со македонските автори, претежно на ис-
ториски дела, во речиси сите светски метрополи во кои 
живее македонската емиграција, како што се, Перт (За-
падна Австралија), Мелбурн (Викторија), Сиднеј, Вулон-
гонг и други места во Нов Јужен Велс и во Австралија, во 
Торонто (Канада), Њу Џерси (САД) и од други места. На тој 
начин се разменија и искуства и информации за актив-
ностите од национален и политички карактер на ма ке-
донската емиграција во светот.

Лани се одржа протест пред федералниот Парламент 
на Австралија, во Канбера, со цел да им се укаже на ав стра-
лиските политичари дека македонската емиграција нема 
да гласа на федералните избори. Австралиската по ли тич-
ка партија доби голем број гласови од македонската еми-
грација, бидејќи јавно застана во заштита на нацио нал ни те и 
суверените права на Македонците и на Ре публи ка та, пред 
самите избори. Организатори на про тес тот беа здру же-
нието на "Антички Македонци" од Канбера и Квин биријан и 
Здружението на македонските општини на Австра лија.

Некои видни членови на Здружението на македонските 
општини на Австралија и на одредени македонски за ед-
ници од австралиските држави, вршеа промоции на ма-
кедонската кауза и запознавања со положбата на оку пи-
раните Македонци и нивните непризнаени здруженија. 
Тоа придонесе за извесно зближување, со цел воспос та-
вување соработка, како во Република Македонија, така и 
во деловите на Македонија кои се наоѓаат во Бугарија, 
Грција и Албанија. Тогаш прв пат организирана група ја 
посети цела Македонија. Во врска со тоа, може да се кон-
статира и одредена заинтересираност на некои поли ти-
чари и дипломати од англосаксонско потекло за пра вата 
на македонското иселеништво во Австралија, како и дип-
ломати и политичари, членови на австралискиот Парла-
мент, како што е независниот пратеник во Горниот дом на 
Парламентот на Нов Јужен Велс - Австралија, Петар Брин, 
кој стана  водач на Партијата за човекови права на Ав-
стралија. Специјално треба да се потенцира заслугата за 
организирање на оваа партија, која е наменета, пред сè, 
за потребите за правата на македонската емиграција, а и 
за останатите етнички групи, каде на местото заменик-
претседател е познатиот македонски активист Игор Алек-
сандров од Сиднеј. За жал, на државното гласање во Нов 
Јужен Велс, поради недоволното ангажирање на Маке-
донците, не се успеа да се добие место во Парламентот. 
Група македонски патриоти од Австралија, во органи за-
ција на Здружението на македонските општини на Ав-
стралија и Австралиско-македонскиот неделник, добро-
волно собраа финансиски средства за изготвување и за 
публикување на македонски патриотски напис во врска 
со признавањето на уставното име на Македонија, на 
англиски јазик, во дневниот австралиски весник  "Австра-
лиец" (The Australian). Речиси сите македонски активисти 
во Австралија, кои се вклучени во лобирањето и во за-
чувувањето на уставното име на Македонија и на маке-
донската националност и нејзините културни и историски 
обележја, се челници и членови на управите и на коми-
тетите на посебните македонски црковни општини и цркви.

Благодарение на Луј Темелковски, член на Парламентот 
на Канада, за OAK Ridges-Markham-Ontario L 3 P 142, ка-
надската Влада официјално го призна уставното име на 
Македонија. Тоа претставува одличен пример на патрио-
тизам и верност кон своите македонски корења, но и 
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Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отво  -
ре ност кон јавноста. Овде автен тич   но обја ву ваме и текстови 
кои не се во со гласност со на шата уредувачка политика.

верност кон  новата канадска татковина.
Им препорачувам на Македонците од дијаспората, а 

тоа е и оценка на поголем дел од интелектуалците, кои не 
го користат или, пак, делумно го користат македонскиот 
литературен или писмен јазик, туку само англискиот или 
друг светски јазик, да воспостават усмени или говорни 
контакти и соработки со Македонци кои се дел од ли-
дерството на македонските организирани субјекти, кои 
активноста ја водат на македонски јазик, како и адми-
нистрацијата која е на македонски и посебно на англиски 
јазик. Тоа е многу важно за да бидат во контакт и да го 
помогнат одржувањето на континуитетот на македонскиот 
дух кај поголем дел од македонската емиграција.

Често пати среќаваме коментари или оправдувања за 
непечатењето на написи и материјали со содржини од 
национален-политички карактер, кои се од самите исе-
леници. Во принцип е и практиката која доминира во 
насока на игнорирање на желбите на иселениците од 
страна на едиторите на македонските медиумски изда-
нија, да го дадат своето мислење и удел. Требало кусо и 
јасно, литературно и конкретно, граматички и содржински 
итн. Со таква практика и со негирање на македонските 
говорни наречја и акценти, кои ги користат Македонците 
во дијаспората, а со форсирање само на литературниот 
јазик, се одзема човековото право за искажување и пра-
вото на гласот на Македонецот, како и неможност тој да 
биде ислушан и да биде претставено неговото мислење и 
став, туку да ги прима коментарите на одделни личности, 
кои понекогаш се контрадикторни и неточни или прет-
ставени само од еден аспект, со кој се опкружени и на кој 
му припаѓаат. 

Со таквата кусогледост се дојде и до примената на 
неправилното име на Република Македонија како ПЈРМ и 
непризнавањето на македонската националност, заради 
што денес сме во незавидна дипломатска борба со ме-
ѓународната заедница и со Грција. Политичарите и дип-
ломатите на Р Македонија треба да создадат услови се-
каде по светот, за потемелно и посодржајно претставување 
и презентирање на македонската историја и сè што ја 
прави македонската националност и сувереност.

Од страна на Владата на Р Македонија и од нејзините 
институции стимулирањата и наградите на авторите кои 
ја помагаат вистинската промоција и стварност на 
македонската кауза, треба да бидат вистински, а не како 
досега, во поголем број случаи, тие да се од дневно-
политички карактер или со дополнување и ублажување 
на уценувањата, кои доаѓаат од спротивните политички 
партии, кои се во заедничка коалициона влада и сл. Еден 
од наградените, токму од воспоставената награда за 
македонската револуционерна борба "23 Октомври", 
беше претставник на тезата за наводно заткарпатско 
словенство на формирање на македонската националност 
и сувереност, што претставува фамозна сопирачка за 
правилно признавање на уставното име на Македонија. 

На 17 ноември во Мелбурн се одржа Собрание на од-
воените управи и македонски свештеници од 10 цркви, во 
организација на Здружението на македонските општини 
на Австралија. На собранието се донесоа неколку одлуки, 
меѓу кои и давање финансиска помош на црквата од 
Сиднеј "Св. Петка", за судските трошоци. 

ОМО "Илинден" Пирин, партија на Македонците од 
Бугарија сè уште не е регистрирана од бугарската Влада. 
Институциите на ЕУ не се категорички во доделувањето 
на правдата за Македонците во Пиринска Македонија. 
Неправилните информации за одлуките на институциите 
на ЕУ, кои се занимаваат со признавањето на македонските 

организации од било каков политички, национален или 
културен карактер, а кои ги објавуваат македонските ме-
диуми, создаваат непотребни радости зошто се неаде-
кватни на одлуките и на решенијата на ЕУ, која не заста-
нува правно и хумано, иако во нејзините устави и пра-
вилници се зацртани основните и националните права на 
сите узурпирани и обесправени народи.

Покрај однесувањето на шовинистичката Влада на 
Грција во однос на признавањето на македонската на-
ционалност и сувереност, со уставното име, предничи и 
Владата на Бугарија, која не ја признава македонската 
националност. Во таа смисла ќе го наведам бугарскиот 
шеф на дипломатијата, министерот Ивајло, кој реагирал 
во Стразбур дека македонската Влада го поставувала пра-
шањето за ОМО "Илинден" ПИРИН, при што вели: "Тоа е 
прашање кое се изнесува од група бугарски граѓани кон 
бугарската држава. Македонија не е страна во тоа", по-
рачал бугарскиот министер.

Поранешниот премиер Љубчо Георгиевски, кој зел бу-
гарско државјанство, стана и отворен противник на ма-
 кедонскиот народ, кој во никој случај не се интересира 
нешто да стори за Македонците во Бугарија и Македонците 
од Р Македонија, кои зеле бугарски пасоши, а поминуваат 
или живеат во Бугарија, да ги организира национално и 
политички за да формираат поголем број македонски 
организирани субјекти во Бугарија и во Пиринска Маке-
донија. Нему треба да му се одземе пратеничкиот иму-
нитет и да се прогласи за непожелен во Македонија и во 
македонската дијаспора, за да им биде пример и на 
евентуално потенцијалните испадници, доколку постојат, 
да не примаат државјанства од народи кои нас Маке-
донците не нè признаваат.

Македонската Амбасада во Канбера, со својот прија-
телски персонал, коректно ја претставува Република Ма-
кедонија, и коректно и пријателски ги сервира маке-
донските иселеници во Австралија, за сите нивни по-
треби, кои произлегуваат од неделивоста од Републиката. 
При тоа се отворија и две конзуларни претставништва на 
Република Македонија во Перт, Западна Австралија, и во 
Сиднеј, Нов Јужен Велс.  

Нашите македонски војници во Ирак и во Авганистан 
примерно ја презентираат македонската армија, што го 
покажува и податокот дека 36  од нив биле одликувани за 
успешно учество во "Слобода за Ирак".

Македонецот Глигор Делев се искачи на Монт Еверест.
Македонија и Балканот го изгубија големиот маке дон-

ски уметник, Тоше Проески. Македонските спортисти 
постојано бележат успеси на интернационално ниво. 
Еден од нив е Горан Пандев, фудбалер на ФК "Лацио" од 
Италија, а за најдобар фудбалер на годината во Р Ма-
кедонија  е прогласен Тричковски.

... Ве молам дајте го својот максимум во новата година за 
признавањето на македонската националност и су ве-
реност.

Јанко Томов, Бризбен, Австралија 


