ЕВРОПА ПРОТИВ
РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Многуочекуваниот Самит на НАТО во кобно место заврши.
Ги изјалови очекувањата и ја разочара јавноста во Македонија. Но, што е тука е. Македонија нема зошто да жали.
Македонската сага е пропорционална на должината на
времето кога ја изгубила својата самостојност и ќе биде
потребен соодветно долг дискурс таа да се искаже. Секое
брзање и донесување одлука без да се согледаат сите аспекти на проблемот би имало тешки последици, кои идните
генерации нема да можат да ги поправат.
Дали во Букурешт изгуби Македонија, а добија Данаосите?
Според мене, не. Македонија ќе изгуби само во случај доколку го убие духот на нејзините ентузијасти-истражувачи,
кои за кусо време имаат постигнато несразмерен успех во
истражувањето на македонската историја. Во вековното живеење во поданичка положба кај Македонецот се формирал
менталитет на покорност. Никој до сега не му дал поддршка
да се здобие со самодоверба и одважност, да не паѓа под
туѓи влијанија и со сигурност да го брани своето.
Сега е часот да се сплоти народот и да изрази цврст став
дека Македонија нема ни милиметар простор за отстапување.
Секоја неспособност да се одбранат интересите на државата
(народот) значи капитулација. Фијаско во преговорите пред
приемот на Македонија во ООН (ПЈРМ) е дел од една таква
капитулација. Тоа направи преседан кај противниците дека
Македонија е инфериорен преговарач и може да се оди со
максимални барања. Нашите преговарачи немаа соодветно
дипломатско искуство да го проценат тандемот Бутрос Бутрос Гали - Сајрус Венс. Со добро подготвена акција овој
сериозен гаф може да се отстрани, но не и нови, бидејќи се
смета дека легитимна држава добро ги формулирала своите
интереси. Тоа е на таканаречен "Act of state".
Македонците не знаат за друга "постојбина". Тие биле Македонци кога денешните нејзини претенденти ја нарекувале
"Rom Ilet". Долго време со орални преданија, Македонците ја
чувале својата земја и своето име.
Таа е наша судбина, наша мајка која нè раѓала, хранела и
чувар на моштите на нашите херои, нашите дедовци и баби,
а и нашите кога еден ден ќе станеме современици со нашите

предци. Должни сме тоа да го овозможиме и да ја одбраниме
татковината. За тоа се потребни храбри витези со мудри
глави, со ‘рбет и срце, а не капитуланти. Македонија докажа
дека е подготвена да врши реформи. Во една деценија има
постигнато колку нејзините ментори за еден век. Играј ја
својата улога добро и остави ги другите да играат дијаболи.
На проба е нашата издржливост, а опасност не гледам.
Акајците не се сами. Во одлучен момент тие извршија
макавелијански блеф атак сметајќи на услугите од своите
креатори, старите Европејци, истите ги измислија како Грци.
Европејците се дефинитивно дволични кон Македонија. Велат дека сме добри како "шегрти", ќе нè примат во своите
редови, но кога ќе го решиме спорот со името, тоа ќе биде
"ecalendar grekas".
Од височините на Алпите Европа се заканува дека нејзиниот воз ќе й побегне на Македонија. И тоа е блеф. На
европска земја, европски воз, нема каде да бега. Европа
заслужува пофалба за брзата и успешна економска интеграција, но не може да се прифати како културен манир
прекорувањето на земјата, која не е виновна за состојбата во
која се наоѓа. Балканизмот е европски профилиран и вистинското име би било "Балканизам Евроидиски".
Во втората половина на XIX век, срдечната или голема
"Ентанте" барала лакеи на Балканот, дистрибуирала принцови и ги шашардисувала - жртвата била Македонија.
Не е демократски напредок ниту сегашниот начин на
одлучување во ЕУ. Наместо врз база на меритум, ги фаворизира агресорите, а ги понижува жртвите. Со остар тон
прекорува дека не сака кавгаџии, сметајќи дека ние веќе сме
паднале во амнезија и сме ги избришале нивните меѓусебни
"каднажи" од пред 60 години. Пренесувањето на вистината
од минатото за добробитот на идните генерации сè уште не е
на дневен ред. Што ќе каже таа вистина, тоа ќе го прифатиме.
Засега, основано е сомневањето дека Грците сакаат да ја
цементираат узурпацијата.
Менторите на нашиот јужен сосед, треба да го убедат дека
ќе му одбранат сè што му гарантирале како негово, но не и
неодбранливото. Зошто од име на "висок принцип" да ставиме хипотека на вистината? На Македонија не й треба
ништо што е грчко. Кристално дистинктно е дека чизмите на
Леонида не му "пасувале" ниту на малиот прст на Александар
Македонецот. Караманлис и да го моли Путин да му заповеда
на командир "герој герој" Чапаев да не прашува од гробот
"Кто такои" Александар Македонски? Чапаев не ќе може да
измени и да почне да прашува "Кој е тој Александар Гркот".
Македонијо, главата горе, двете нозе цврсто всадени во
својата почва, како што самите ја нарекувате библиска и
силен мегафон "Во добро е лесно да си добар, на мака се
познаваат јунаците" - Његош. Последниот збор му припаѓа на
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народот. Имам впечаток дека значаен дел од македонските
фалени политичари жалат што уште порано не успеале да
потпишат безусловна капитулација. Тие сè уште не се подготвени да застанат пред огледалото и да видат колку се
излитени. Уште пожален е ставот на некои галени интелектуалци, кои расудуваат дека Македонија ќе се надене на
копјата од својата фаланга. За мене фалангата е бедем за
одбрана, а не синоним за изолација. Од ученост татковината
мора да има корист, а не штета. Космополитизмот и патриотизмот не се во колизија. Ја сум најобичниот граѓанин, ислу-

жен старец, пензиониран член на малолетничката генерација која се бореше и гинеше со песната "За света народна
слобода со песна со радост се мре". Сакам да дадам грам
придонес во овој круцијален момент. Дали званична Македонија го слуша гласот на оние дејци кои целосно се посветиле и самопрегорно ја откриваат вистината за Македонија.
Мито Ламбески,
Охрид

НЕ НИ Е ПОТРЕБНА МАКЕДОНСКА
ДРЖАВА БЕЗ МАКЕДОНСКИ
НАЦИОНАЛЕН БЕЛЕГ И ИДЕНТИТЕТ
Ние, Македонците од Австралија, според нашето искуство за
соживот со околу 150 националности и со околу 50 национални јазици со кои секојдневно се сретнуваме и сложно
живееме, како на работните места, така и во јавниот живот,
но без екстремните Грци, Бугари, Срби и Албанци.
Нашето искуство е дека Македонците не можат со Грци,
Бугари и Албанци, не можат да живеат во никаква заедница,
доколку меѓусебно не ги признаваат и не ги респектираат
националноста и сувереноста. Никаква соработка или меѓусебни помагања не можат да се замислат, ниту на културен,

економски, верски, а уште помалку на одбранбен план, особено во заедничката Алијанса на НАТО и на ЕУ. Кој мисли
дека не е така, тој не го познава доволно или воопшто
менталитетот на балканските народи и сам себеси се лаже,
без разлика со каква намера или цел се неговите настојувања.
Иако недоволно реагираме, групно или поединечно, преку
претставниците на организираните македонски субјекти, во
кои спаѓаат и црковните православни општини, што на национален план како да не постојат, сепак сме за зачувување
и неменување на националното и уставното име на Маке-
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донија. Ги следиме речиси сите настани околу притисокот од
Грција, преку НАТО, ЕУ и ОН. Македонското иселеништво има
одржано повеќе мирни протести и митинзи, во своите средини на живот, пред институциите на власта и на ОН. При тоа
се поднесени молби, жалби, декларации, и сè што би помогнало да се поддржи дипломатската "војна" на македонските дипломати, во зачувувањето на македонскиот идентитет и уставното име на Македонија.
Не сме многу загрижени за притисокот, затоа што знаеме
дека наскоро ќе бидеме признаени од меѓународната заедница како Македонци и како Македонија, без разлика дали
ќе бидеме или не членка на НАТО и на ЕУ. Со ветото на Грција
се постигна афирмација на Македонците и на Македонија, во
очите на целиот мирољубив свет. Исто така, тоа чувство
доаѓа од ветувањето на претседателот на САД, Џорџ Буш, на
чиј збор му веруваме, дека ќе ни помогне, ќе ни ја даде
потребната заштита, во случај на агресија од некои од македонските соседи, исто така, и да станеме членка на меѓународната заедница. Тука е и билатералниот и воено-технички договор меѓу САД и Р Македонија, кој беше потпишан
на 7 мај 2008 година во Вашинготн, од страна на Кондолиза
Рајс и Антонио Милошоски. Тоа го цениме и ќе им бидеме
лојални и благодарни на американскиот народ и на САД.
Првата благодарност, кон администрацијата на претседателот Џорџ Буш, би била македонската поддршка за претседателските избори на Америка, за републиканскиот кандидат Џон Мекејн, а не за прогрчко настроениот Барак Обама, ниту за пробугарско настроената Хилари Клинтон.
Ние Македонците никогаш нема да го смениме нашето
национално и уставно име доколку не ги содржи зборовите
Македонец и Македонија. Низ векови сме ги издржале сите
маки, понижувања, асимилирања, денационализирања, негирања, притисоци од нашите соседи-негатори, кои не избираа средства, сè со цел да ја сменат нашата националност,

но сепак сме си го зачувале својот идентитет.
Денес повеќето Македонци се подготвени да го одбранат
и да го задржат својот идентитет и по цена на својот живот,
без разлика каде живеат. Тоа е мое длабоко убедување, иако
знаеме, како и во секоја национална средина, така и во нашата, дека има поединци, кодоши, сеирџии и изроди, но и
меланхолични и со бавни реакции, кои чекајќи "свадбата да
заврши", од "срам" (простотилук или национална неосознаеност), потоа и тие да се фатат на орото, а сè уште не сториле
ништо. За жал, такви поединци има меѓу "интелектуалците",
од кои се очекува најмногу. Да не го спомнувам големото и
насушно значење за организирање мирни протести и митинзи, за неменување на уставното име на Македонија, секаде каде што живее македонска емиграција. Да не ги набројувам и другите можни средства, како што се, македонските радиопрограми, едноставно со зборувања-дискутирања на јавни места, на собири и прослави на Македонците по
клубовите итн.
Ние можеме да живееме без нашите душмани и негатори
на исти простори, каде што се родени нашите антички предци, во Македонија и на Балканот, без да членуваме во НАТО и
во ЕУ, каде нашите негатори имаат поголеми права од нас.
Македонците од етничките делови на Македонија под
Бугарија, Грција и Албанија, базично живеат заеднички, без
да се мешаат и самоволно асимилираат во бугарска, грчка
или албанска националност. Тоа особено важи и за животот
на македонската емиграција во дијаспората, каде во принцип
нема случај на мешање, дружење или стапување во брак.
Македонците од дијаспората меѓусебно се дружат и контактираат затоа што се од сите етнички делови на Македонија
и од соседните земји на Р Македонија, без разлика дали го
употребуваат нивниот говорен јазик, базиран на македонскиот литературен јазик или, пак, ги употребуваат многубројните дијалекти, наречја, како и мајчиниот говорен јазик.
Говорните традиции на Македонците од дијаспората им се
пренесуваат на младите генерации Македонци, кои имаат
потреба од базичната родна земја Република Македонија.
Тие ги одржуваат македонскиот говорен јазик, културните,
верските, традиционалните, пред сè, националните својства
и со тоа сакаат да го спречат заборавот за македонското
чувство.
Нам не ни е потребна македонска држава без македонски
национален белег и идентитет. Сега кога се откриваат новите
сознанија за македонската историја, не можеме, а да не ги
видиме намерните или ненамерните грешки на македонските
политичари и дипломати, во последните децении, по Втората
светска војна. Така дојдени и до самосознанија, далеку од
своите и татковите огништа, распрскани по светските континенти, ќе им дадеме порака на денешните македонски
дипломати и политичари, да мислат за Македонците во Македонија. Исто така, ќе речеме дека нема да имаме слога и
пријателство со Грци, Бугари, Срби и Албанци во дијаспората,
доколку владите кои ја опкружуваат и кои граничат со Република Македонија не го признаат македонскиот национален идентитет и уставното име на Македонија. Овие наши
принципи во дијаспората ќе нè раководат во натамошните
битки за признавање на уставното име и за зачленување во
НАТО и во ЕУ.
Јанко Томов,
Бризбен, Австралија
Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови
кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.
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