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ИМЕТО  
И  ИМОТОТ  СЕ  НЕДЕЛИВА  ЦЕЛИНА
КТ на ККЗ на МЕМ на седницата од 24.2.2008 г. го раз-

гледа текстот "Зборот Македонија" нема да се признава 
како официјално име", објавен во весникот "Дневник" од 
22.2.2008 г., наводно како интегрален текст на документот 
со предлозите на Нимиц, поврзани со проблемите на Гр-
ција со нашето име. Не може да стане збор за интегрален 
текст ако ги нема предлозите и анексите. Ако се сака да се 
изјасни народот објавете ги интегрално, што ќе рече сите 
заедно и целосно. Објавете ги и предлозите на "втората" 
страна, што ќе рече Република Македонија, бидејќи во 
"интегралниот текст" ништо не личи на македонско. Во 
врска со тој проблем на Грција, ја известуваме маке дон-
ската јавност и сите органи и институции на македонската 
власт и бараме од нив да ги известат Република Грција и 
посредникот Нимиц дека нашиот проблем не е името на 
државата Република Македонија туку одземената земја и 
имот, одземеното достоинство и неможност да се вратиме 
на тој имот, како и целоживотниот егзодус на генерации 
Македонци протерани од грчката власт во текот на це-
лиот дваесетти век. Бараме од ООН, од генералниот се-
кретар Бан Ки Мун, како и од претседателот на Ге не рал-
ното собрание на ООН, д-р Срѓан Керим, ако тоа  веќе е 
желба на оние кои ја делеа Македонија да ја доразделат, 
но нека не ни го чепкаат името Македонија и Македонци. 
(Ако веќе не ја зачувуваме земјата, нека ни остане името 
за светот во неспокојство да продолжи кај некои други 
жртви да си ги зголемува и остварува своите експан зио-
нистички интереси ако такви има. Ние и така сме, па и ќе 
останеме Македонци  за да ги потсетуваме Грција и светот 
дека некогаш сме постоеле. Како и Инките, на пример.)

Со сè што може да се сфати и како иронија, бараме од 
Владата на Република Македонија во агендата за про дол-
жување на разговорите со Грција да ги отвори следните 
прашања:

Дел 1
1. Бараме промена на Уставот на Република Грција за-

ради признавање на автономија на Егејскиот дел на Ма-
кедонија како Автономна Егејска Македонија во составот 
на Грција, со сите атрибути на политичка автономија и на 
македонскиот народ во неа, како и на другите народи кои 
живеат таму, во согласност со меѓународните норми за 
човекови права и слобода на живот. Бараме признавање 
на Македонците како народ во Грција и враќање на лич-
ните имиња на Македонците и имињата на топонимите, 
признавање употреба на македонскиот јазик и писмо во 
Грција, признавање на вероисповест на македонски јазик, 
образование и култура на македонски јазик. Признавање 
на државотворност на Македонците во грчката држава, 
право на отцепување и здружување (со анекс 1 ќе ги об-
јасниме значењата на содржините од т.1);

2. Бараме признавање на дијаспора по било кој основ, 
и обезбедување право за Македонците од Егејскиот дел 
на Македонија во било кој дел од светот за слободна 
комуникација со својата матична татковина Македонија, 
која ќе функционира како Автономна Егејска Македонија 
во составот на Грција, вклучувајќи враќање на имотите на 
претходните сопственици и на нивните наследници (со 

анекс 2 ќе ги објасниме содржините на т. 2);
3. Бараме признавање и враќање на државјанството на 

протераните Македонци, кои сега живеат во Република 
Македонија или било каде во светот, како и атрибутите од 
т.1 и 2 и анекс 1 и 2 на овој документ;

4. Бараме примена од страна на Грција на меѓу на род-
ните норми по сите прашања (со анекс 3 ќе ги објасниме 
содржините на т. 4).

Дел 2
1. Грција ги измени личните имиња на Македонците и 

македонските топоними во делот на Егејска Македонија. 
Сега е на ред името на државата Република Македонија 
зашто тоа Грција го бара, измена на името на земјата и 
државата Република Македонија, која како меѓународен 
правен субјект надвор од неприродните граници на Гр-
ција може да й влезе во сонот, за да се заврши приказната со 
Македонија и Македонците, а ние нели во процесот на 
транзиција му претставивме на светот "успешна приказна" 
за Република Македонија, од која Грција многу се воо ду-
шеви и возбуди. 

Влада на Република Македонија, зарем не ти е јасно! 
Сега од тебе се бара да го санкционираш тоа што нашите 
"пријатели" го направија 1913 година, без наше учество и 
без наша согласност. Сега од тебе се бара нашата со-
гласност за да се смири совеста на делачите. Немој да 
прифаќаш ништо. Треба да ти е јасно, и без тоа, тие ќе го 
направат она што го наумиле. Доколку, пак, искрено го 
сакаат и го очекуваат нашиот вистински став, тогаш од-
говорете дека оваа држава според последните значења 
на меѓународните норми за државата, повторно е по твр-
дена како независна држава Република Македонија и 
нека нè прифатат како такви, и со сите наши историски и 
современи атрибути. Покажавме и направивме по сопс-
твено убедување и по предлог на светските миротворци 
за народите кои живеат во Македонија тоа што ниедна од 
соседните држави во кои живеат Македонци не сторила 
ништо. Затоа главата горе и бистро гледај. Доколку сме за 
НАТО, а сме, и ним им требаме (ќе ја објасниме содржината 
на оваа точка во анекс 4), и тие нема да ја испуштат шан-
сата да нè запишат во списокот на земјите со кои ќе се 
освојува и шири демократијата во светот.

2. Грција нека го измени својот Устав и таму нека утврди 
како ќе нè именува. Нека нè вика така како што й е мило, 
но во Грција не и во Автономна Егејска Македонија. Грција 
нека не се меша во животот на другите. Другите ќе нè 
именуваат како што тие сакаат да нè именуваат и како што 
нè именуваат до сега (во анекс 5 ги набројуваме државите 
кои не мислат како  Грција и за кои ние сме Република Ма-
кедонија);

3. Влада на Република Македонија, немате право да ба-
рате македонскиот народ во Република Македонија да се 
изјаснува за името Македонија. Бидејќи не е Македонија 
само Република Македонија. Ние немаме територијални 
претензии кон грчките матични територии, и никогаш не 
сме имале. Владата не може да бара ниту да го добие 
мислењето и гласот на генерациите загинати за иднината 
на името, зборот, татковината, мајковината Македонија. 
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Таа тоа не може да го бара ни да го добие ни од уште не-
родените поколенија на оние кои денес се вложуваме, 
гинеме и ќе гинат во име на Македонија.

4. Влада на Република Македонија, не ја предизвикувај 
судбината, таа е одредена. Не носете сами смртна пресуда 
за Македонија. Нека го направат тоа други. Ние нема да 
им помогнеме со тоа што ќе останеме тоа што сме. Со тоа 
само уште еднаш ќе потврдиме дека сме биле, дека сме, 
дека нè има, и дека ќе нè има, дури и ако нè снема.

Дел 3
1. Владa на Република Македонија, одговори дека Ре-

публика Македонија прифаќа да ги продолжи разговорите 

врз оваа плтаформа сè додека не се постигне договор 
дека ништо не е посвето од тоа да се остане тоа што си. Не 
може самољубиво да се смени идентитетот. Може да се 
смени идеологијата и страната која може да ве остави во 
живот. Но, за живот мора да се избориме сами.

2. Дополнете го овој документ доколку нешто сме про-
пуштиле. Нема да ви забележиме. Затоа Ве гласавме и Ве 
избравме.

Координативно тело на ККЗ на МЕМ
координатор Методија Тошевски

Почитуван амбасадор/ке,

Ви се обраќаме со мислење околу долгогодишниот спор 
меѓу Република Македонија и Грција, околу уставното име 
на нашата држава, кој кулминираше и ја достигна кри тич-
ната точка токму овие денови.

Почитувани, во овие судбоносни моменти за нашата 
земја, ние македонските историчари се чувствуваме пови-
кани да застанеме на браникот на единствената света 
вистина, која го одржа македонскиот народ низ тешките 
премрежија на минатите децении и векови - Македонија. 
Во интерес на правдата, дозволете ни да Ви ги предочиме 
фактите на историјата, кои се на страна на Република 
Македонија и нејзините долгогодишни напори да се избо-
ри за зачувување на уставното име.

Екселенции, човековата историја досега не памети та-
ков преседан кога една држава и народ се обидуваат да 
му го одземат правото на друг народ да се нарекува со-
гласно неговите национални чувства. Денес, во услови 
кога целата човечка цивилизација се стреми кон општ 
прогрес и напредок во сите сфери на живеењето, нашиот 
јужен сосед Грција, со својата ирационална политика се 
обидува да нè потсети на XIX век и на сеништата на бал-
канските национализми, кои доведоа до неколку големи 
крвопролевања, во кои најмногу настрада нашата тат ко-
вина Македонија. Спорот со Грција околу нашето вековно 
име Македонија има многу подлабоки историски корени 
кои пошироката светска јавност малку ги познава. Затоа, 
почитувани, дозволете ни да ви посочиме некои аргу-
менти кои ќе Ви ги предочат оправданите барања на 

ОБРАЌАЊЕ  ДО  АМБАСАДИТЕ  
НА  САД ,  ВЕЛИКА  БРИТАНИЈА ,  
ФРАНЦИЈА ,  ГЕРМАНИЈА ,  
ИТАЛИЈА ,  ЕУ  И  НАТО  ВО  
РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА

Република Македонија да го зачува своето уставно име.
Уште кон крајот на XIX и на почетокот на ХХ век Ма-

кедонците, кои сега се наоѓаат во делот од Македонија кој 
се наоѓа во рамките на Република Грција, беа подложени 
на жестока пропаганда и на асимилаторска политика на 
тогашната грчка власт и црква. Вооружени грчки андарт-
ски чети крстареа низ Македонија и со употреба на сила 
се обидуваа да му всадат вештачка грчка национална 
свест на македонскиот народ. По Илинденското востание 
од 1903 година, кое имаше македонска државно-правна 
платформа, се засилија пропагандите на балканските др-
жави на целата етногеографска територија на Македонија, 
поради стравот од формирање посебна независна ма ке-
донска држава. Откако увиде дека нема успех во асими-
латорско-денационализаторските планови преку црк ва-
та, грчката власт се обиде да ја прикаже борбата за осло-
бодување на Македонија од турска власт како "своја ма-
кедонска борба", со што сè повеќе се потенцираше навод-
ното грчко историско право врз името Македонија. Дури 
и во тие моменти кога македонското прашање беше бал-
канскиот гордиев јазол, а Македонија беше разјадена од 
плановите на балканските монархии за нејзина поделба, 
организираното македонско национално ослободително 
движење не се двоумеше во својата борба и цели - соз-
давање независна држава Македонија. Ниту една маке-
донска ослободителна организација немаше друго име за 
државната творба на македонскиот народ, освен Маке-
донија.

По Балканските војни и по Букурешкиот мировен до-
говор од 1913 година не се прифатија барањата на ма-
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кедонскиот народ за создавање македонска држава и 
најголем дел од етногеографската територија на Маке-
донија потпадна под грчка власт. Во такви услови маке-
донскиот народ во грчкиот дел на Македонија беше под-
ложен на еден бескрупулозен терор и етничко чистење. 
Карнегиевата комисија, која беше формирана од тогаш ната 
меѓународна јавност, сведочеше за убиствата, теро рот и 
прогонувањето на илјадници Македонци од нивните ве-
ковни огништа. Градовите Серес, Кукуш ги снема од лицето 
на земјата, а "цивилизираната" грчка војска внима телно ги 
уништуваше сите македонски национални и културни бе-
лези за да го докаже "грчкиот" карактер на Македонија.

По Грчко-турската војна во 1923 година, тогашните грч-
ки власти се обидоа поразот да го ублажат со нов бран 
етничко чистење на Македонците од "Грчка Македонија", 
кога Европа и светот немо гледаа на уште еден преседан 
во меѓународните односи - размена на население на ет-
ничка и верска основа. Делот од Македонија под грчка 
власт стана предмет на "македонската политика" на Ати на, 
така што во него беа населени околу 640.000 колонисти 
од Мала Азија и Кафказието. Така, грчката држава го 
дозаврши етничкото чистење на Македонците и овој дел 
од Македонија го насели со немакедонско население. Во 
таа шовинистичка еуфорија, сепак една политичка пар-
тија во грчкото политичко милје-КПГ се залагаше за соз-
давање независна македонска држава и правеше дис-
тинкција меѓу македонскиот и грчкиот народ. Тогашната 
меѓународна јавност сепак успеа да најде сили и преку 
Друштвото на народите й наложи на грчката држава да 
престане со денационализаторската политика во Маке-
донија под грчка власт. За потребите на македонските 
деца, под силен меѓународен притисок, грчката Влада во 
1925 година издаде учебник кој беше напишан на ма ке-
донски јазик, со што де факто официјална Атина го призна 
националниот карактер на Македонија и македонското 
прашање.

Во текот на Втората светска војна, од страна на грчката 
емигрантска Влада, повторно беше направен обид за 
политизација на името Македонија, кога таа како услов за 
соработка, ги услови антифашистичките сили во Грција да 
им откажат соработка на македонските организации во 
"грчка Македонија", кои како ослободителна платформа 
го имаа создавањето македонска национална држава. Др-
жавната грчка стратегија околу присвојувањето на името 
Македонија и давањето географско значење на него, про-
должи и за време на крвавата Граѓанска војна во периодот 
од 1946 до 1949 година. Официјалната грчка историо гра-
фија и денес се обидува да й даде идеолошки белег на 
војната и покрај тоа што неспорен е фактот дека една 
третина од борците на левичарската герилска војска беа 
и се декларираа како Македонци по националност и ба-

раа присоединување кон новоформираната македонска 
држава во рамките на федерална Југославија или нај мал-
ку национална рамноправност на делот од македонскиот 
народ, кој се наоѓаше во рамките на грчката држава. 
Драматичниот крај на грчката граѓанска војна ја означи и 
последната етапа од проектот - етничко чистење на "грчка 
Македонија", кога под изговор дека се прогонуваат по-
литичките неистомисленици-комунисти, беа истерани де-
сетици илјади Македонци од нивните вековни огништа. 
Како последица на тоа, само во денешна Република Ма-
кедонија живеат околу 300.000 луѓе, кои потекнуваат од 
делот од Македонија под грчка власт, а по националност 
се декларираат дека се Македонци. 

Екселенции, ова се само дел од низата факти кои са-
кавме да Ви ги презентираме за да Ве увериме во исправ-
носта на барањата на македонската јавност за да си го 
задржиме нашето вековно име - Македонија. Но, почи-
тувани амбасадори, со ова сакаме и да Ви предочиме дека 
беспредметни и неосновани се грчките тврдења за не-
какви наводни територијални претензии на Република 
Македонија кон Грција. Ние сме свесни за илјадниците 
жртви кои македонскиот народ ги даде за негово осло-
бодување и за остварување на вековниот сон - создавање 
самостојна македонска држава. Македонската историо-
графија не сака да поттикнува ревизионистичка политика 
кон своите соседи и затоа ги повикува и своите колеги, 
особено во Грција да ги остават нерешените прашања да 
бидат тема за некоја меѓународна историска конфе рен-
ција на која историчарите, а не политичарите, ќе го имаат 
главниот збор. Исто така, сакаме да Ве увериме дека, ние 
како македонски историчари со силата на перото и 
аргументите, без употреба на јазикот на омразата, ќе ги 
браниме македонските национални интереси  на нашата 
земја Република Македонија.

Согласно ова, почитувани амбасадори, Ве повикуваме 
и апелираме до Вас и до владите на Вашите држави, 
искрено пред меѓународната јавност да се заложите за 
праведно решавање  на македонско-грчкиот спор и да ја 
поддржите нашата држава во нејзината праведна борба 
за задржување на своето уставно име - Република Ма-
кедонија. Со потврдувањето на нашето вековно и биб-
лиско име и со поддршката за влегување на Република 
Македонија во евроатлантските структури, Вие ќе го 
потврдите искреното пријателство кое македонскиот на-
род го чувствува кон Вас и кон Вашата држава. Ви бла-
годариме. 

        Здружение на наставниците по историја 
                         во Република Македонија


