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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.
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Советот на Македонската заедница за Мелбурн и Вик то-
рија, во присуство на конзулот на Република Македонија, г. 
Саво Сибиноски, и голем број претставници на македонските 
организации, како и медиумите, донесоа резолуција со која 
им се дава целосна поддршка на политичките институции 
во Македонија за одбрана на името во спорот со Грција. 
Резолуцијата беше едногласно прифатена од присутните. 
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РЕЗОЛУЦИЈА

Ние, Македонците од Мелбурн, Австралија, собрани на 
вечерашново собрание сакаме да им дадеме отворена по-
мош на македонските политички институции во одбраната 
на нашето вековно име. Задоволни сме од последниот од го-
вор упатен до посредникот Метју Нимиц и Република Грција, 
дека Македонија нема намера да се пазари со никого за 
името на македонскиот народ и на државата. Свесни сме 
дека никој од сегашната генерација Македонци нема право 
да го стави во прашање, односно да го промени името на 
македонскиот народ, јазик, култура, како и името на др жа-
вата. Заедничкиот став на сите политички институции на Ма-
кедонија го поздравуваме и ветуваме дека со исти сили и 
ние се бориме и ќе се бориме да го зачуваме нашето биб-
лиско име Македонија.

Меѓутоа, остро се спротивставуваме на дволичната улога 
на посредникот Метју Нимиц, кој за јавноста кажува едно, а 
во писмениот договор бара друго од Македонија. Неговиот 
последен предлог беше со цел да се обезличи македонскиот 
идентитет, да се промени уставното име и сè што е маке-
донско да се преименува само за да се задоволат нециви-
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лизираните ставови на Република Грција, која се нарекува 
"колевка" на демократијата.

Во 1995 г. ОН направија катастрофална грешка и ги пре-
кршија сите човекови и правни норми, понижувајќи го ма-
кедонскиот народ кога Македонија беше примена како рам-
ноправна членка со акронимот ПЈРМ. Од ООН бараме вед-
наш да ја коригираат својата историска грешка, затоа што 
По велбата на ОН не вели дека на некоја држава може да й се 
одземе сопственото право да се нарекува така како што 
сака!

Потоа, од Владата на Република Грција бараме наместо да 
бара промена на името на Република Македонија и на ма-
кедонскиот народ, да им даде најосновни човекови права 
на Македонците кои живеат таму да можат да зборуваат на 
македонски јазик, да имаат свои училишта, да ги вратат ими-
њата на македонските села, градови, реки, езера... и да има-
ат свои политички претставници во Собранието. Исто така, 
треба да им дозволат на протераните етнички Македонци за 
време на војните, а особено од 1946/49 година, да можат да 
се вратат во своите домови и да продолжат нормално да 
живеат како сите граѓани на Република Грција.

На крај уште еднаш јавно да извикаме дека "Заедно сме 
посилни" иако нè има на сите меридијани од светот. Нашата 
поддршка од Австралија е силна и вистинска затоа што 
должни сме да ги продолжиме 6.000-7.000 години старите 
аманети на минатите поколенија, кои биле горди Македонци 
на својата татковина Македонија. Доколку Македонија не 
биде примена во НАТО под уставното име, бараме Владата 
на Македонија да ги прекине сите преговори и разговори за 
името со Грција и преседанот да се врати повторно во ОН.

"Доколку на нашето минато не му обезбедиме иднина, а 
на нашата иднина не й обезбедиме минато, тогаш не сме 
Македонци".
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