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ЅВЕЗДАТА  НА  ЅВЕЗДАТА  НА  

Со самото стапнување на македонска земја ги по чув-
ствував мирисот и топлината на сонцето на македонското 
поднебје. Сега се чувствувам среќен во татковината и блис-
ку до родното огниште од ѕвездата на беломорскиот дел на 
Македонија, но истовремено и толку далеку поради забра-
ната на грчката антимакедонска фашистичка и геноцидна 
политика.

Затоа 50 години ги молев оние кои можеа да одат во 
Беломорска Македонија, ако некој помине во моето родно 
село В'мбел, да ми донесе грутка земја и камен, а кога грут-
ката земја ја помирисав, тогаш каменот ми рече:

"Од твоето протерување од родното огниште монархо-
фашистите го срамнија со земјата.

Затоа ти оставам света порака која ќе сведочи за исто-
ријата, дека сум темелот на библиска земја Македонија".

Со солзи во очите, болка во душата и длабока љубов 
врежана за Македонија и македонскиот народ, го замолив 
да ми дозволи да го расцепам, белки таму ќе го пронајдам 
распуканото срце на мојата мајка, татко и брат.

И на сите мајки македонски, кои останаа во црнина, за 

БЕЛОМОРСКИОТ  БЕЛОМОРСКИОТ  
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оние кои загинаа за национално ослободување на Маке-
донија.

Се сеќавам, како да беше вчера, на трагичните настани 
кои ги доживеавме во виорот на Граѓанската војна во Бе-
ломорскиот дел на Македонија во 1948 година, кога така 
прорекоа наречниците на третата вечер на грчкиот монар-
хофашизам.

Си зедоа за право во името на силата и на државните ин-
тереси, судбината да ни ја средат. Нè откорнаа од ве ковните 
родни огништа, нè протераа од Ѕвездата на Белото Море, 
нè турнаа кон далечното, непознатото, во темнината. Но, 
ние ги поминавме и ги надминавме сите темнини, но во 
нашите срца го носевме светото библиско име:

Македонија, мајчиниот македонски јазик со нејзиното 
кирилично писмо. Го доживеавме најдолгиот пат во нашето 
детство, поминавме многу крстопати, расеани поминавме 
многу крстопати, расеани во многу држави и градови во 

туѓина, без мајки и татковци.
Се фативме во костец да бидеме посилни како каменот и 

насекаде бевме препознатливи дека сме Македонци и само 
Македонци и ништо друго. Но, за чудо на векот, нè распар-
чуваат, нè уништуваат, нè присвојуваат, ни ја пљачкосуваат 
историјата, културата, топонимите, едноставно сè ни одзе-
маа, само душата ни остана, но непокорени одново про ни-
кавме - воскреснавме, затоа што сме свет народ, библиска 
земја и лулка на христијанството во Европа.

Затоа во светската цивилизација многу ретко се случува 
да се величи и да се слави окупатор, како што тоа го прават 
особено Грците, Бугарите и Албанците, кои немаат исто-
риски личности и настани, во однос на Македонија. Затоа 
народ кој нема своја историја посегнува по туѓа за да стане 
народ во вистинска смисла на зборот.

Ние сме деца на Сонцето од Кутлеш, на нашите древни 
прататковци: Филип II Македонски и неговиот син Алек-
сандар III Македонски, најславните императори и војско-
водачи на Македонската империја, со која го освоија цел 
свет со својата фаланга.

Како уметник се гордеам што во срцето сум Македонец, 
патриот, затоа што си ја сакам таковината со нејзиното ус-
тавно име - Република Македонија, но во душата сум човек 
кој не ги мрази другите народи со својата вера, јазик и ку-
лтура.

Сократ Лафазановски,
ликовен  уметник

КАМЕНОТ - ТЕМЕЛ НА БИБЛИСКА КАМЕНОТ - ТЕМЕЛ НА БИБЛИСКА 
МАКЕДОНИЈА, ЕДИНСТВЕН СПОМЕН МАКЕДОНИЈА, ЕДИНСТВЕН СПОМЕН 
КОЈ ОСТАНА ДА СВЕДОЧИ ЗА РОДНОТО КОЈ ОСТАНА ДА СВЕДОЧИ ЗА РОДНОТО 
МОЕ ОГНИШТЕ С. В'МБЕЛМОЕ ОГНИШТЕ С. В'МБЕЛ
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Кога почнав да го пишувам текстов ми навираа идеи од 
што ми е преку глава.

Како прво, доста ми е од лажниот патриотизам кој го гле-
дам на телевизија кај неколку партиски лидери, кои нè убе-
дуваат дека се за зачувување на уставното име. Одиме во 
Букурешт со кренато бело знаме... Уште од овде тргнавме со 
веќе подготвено сменето име... Наместо да тргневме воо-
ружени со објективни факти, со кои ќе го уништевме грч-
кото лоби... Ние го имаме најголемиот факт во наша корист.

Поточно еден американски институт направил анализа 
на ДНК на сите жители на Балканот, од кој јасно се гледа 
дека речиси сите имаме медитеранска ДНК, што значи дека 
потекнуваме од Балканов. Речиси сите. Од таа група се 
издвојуваат Грците, кои имаат субсахарска ДНК, што значи 
дека немаат никакво нешто заедничко со Балканот, дека 
немаат ништо заедничко со Македонија! А, единствено 
заедничко со Александар Македонски е тоа што му служеле 
како робови. Затоа Америка нè призна под уставното име.

Како второ, бројката на нашите пријатели кои нè признаа 
под уставно име се зголемува. Признати сме од Соединетите 
Американски Држави, Руската Федерација, Кина, постојани 
земји-членки на Советот за безбедност.

ДОСТА  МИ  Е !ДОСТА  МИ  Е ! Доколку сега дозволиме промена на името, ќе го урнеме 
сè она кое до сега сме го граделе.

Како трето, Грција еднаш ја напуштила НАТО алијансата 
поради кипарското прашање. Кој гарантира дека тоа нема 
повторно да се повтори. Грција ги погазува човековите 
правила загарантирани со НАТО договорот, Хелсиншкиот 
комитет, Европскиот парламент... и не ги почитува судските 
одлуки од Судот за човекови права во Стразбур.

Како четврто, да бев јас премиер на оваа мала земја 
веднаш ќе ставев ембарго кон Грција. Ќе ја затворев гра-
ницата, а за море ќе ги користев албанските пристаништа. 
Па, ќе видев како Грција ќе комуницира со остатокот од 
Балканот или Источна Европа. Особено сега кога им поч-
нува летната сезона, на грчките газди ќе им дадев солуција 
за намалување на даноците, но да излезат на една од грч-
ките телевизии и јавно да побараат да се признае Македонија 
под уставно име.

И, како петто и последно и исто по значење, ако се ис-
користеа овие аргументи досега ќе бевме признати од Гр-
ција под уставно име, ќе бевме членки на НАТО. И немаше 
да ни се заканува уште едно вето за датум за преговори за 
Европската унија.

Габриел Мишевски

Управниот одбор на Организацијата на Децата-бегалци 
од Егејскиот дел на Македонија од Мелбурн од име на свои те 
членови и симпатизери, од име на сите деца-бегалци, кои 
живеат во Мелбурн и во Викторија и пошироко во Ав стра-
лија, а си земаме за право да го делиме мислењето и со це-
лата македонска заедница, зошто зборуваме за многу ви-

тални прашања со кои се соочува цела македонска нација, 
ја изразуваме нашата благодарност и поддршка за тоа што 
најпосле во преговорите со Република Грција, во посред-
ство со американскиот претставник Метју Нимиц, се покре-
наа и прашањата за правата на македонското малцинство 
во Грција и за легитимните права на децата-бегалци и сите 

ПОЧИТУВАН  ПРЕТСЕДАТЕЛЕ  И  ПРЕМИЕРЕ !ПОЧИТУВАН  ПРЕТСЕДАТЕЛЕ  И  ПРЕМИЕРЕ !
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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.

други кои на еден или на друг начин и причина ги напуштиле 
татковите огништа во Егејскиот дел на Македонија, расе-
лувајќи се во Република Македонија и секаде во светот.

Познато ни е дека преговорите со Република Грција, кои 
по наше мислење воопшто не требаше да почнат, сега из-
раснаа во големо искушение и испит за политичкото ра-
ководство на Република Македонија. Токму тие преговори 
се еден од најголемите апсурди во меѓународните односи, 
апсурд кој е невиден во меѓународната практика.

Да се преговара за име на една држава која не е нова и 
која има древна историја и многувековно постоење, е на-
вистина големо меѓународно малтретирање на еден народ 
кој се докажал дека ги поддржува сите меѓународни про-
цеси за мир, разбирање и просперитет на сите држави и 
народи во светот.

Иако сите прифаќаат дека преговорите се еднострано 
наметнати и меѓународно неприфатливи, парадоксот да 
биде поголем тие станаа меѓународна уцена со која се бло-
кира европската интеграција на Република Македонија.

Господа претседател и премиер, разбирајќи ја Вашата 
деликатна позиција не сакаме да наметнуваме уште пого-
лем притисок врз Вас, со кој ќе се отежни вашата прего ва-
рачка одговорност, меѓутоа сакаме да ве поддржиме во 
напорите да се најдат правилни норми во преговорите, со 
кои нема да бидат нарушени интересите на Република Ма-
кедонија, нејзините граѓани и воопшто целиот македонски 
народ, вклучувајќи ги тука и Македонците кои поттекнуваат 
од Егејскиот дел на Македонија, без разлика каде тие денес 
живеат.

Затоа многу нè израдува фактот што на посредникот Мет-
ју Нимиц му се поставија отворените прашања за правата 
на македонското малцинство во Република Грција и за пра-
вата на децата-бегалци и за сите други Македонци кои се 
родени или потекнуваат од Егејскиот дел на Македонија.

Несакајќи да ги набројуваме нерешените и отворени 
прашања во односите со Република Грција, како што се, 
националните права, јазикот, културата, религијата, имот-
ните прашања, бидејќи тие вам ви се познати многу повеќе 
отколку нам, дозволете ни уште еднаш да ве поддржиме и 
да ве поттикнеме во напорите да ги отворите тие прашања, 
иако со тоа, како фактор можете да ја влошите македонската 
позиција во тие преговори, како фактор на едно продол-
жено македонско достоинство за рамноправност со сите 
други слободољубиви народи во светот и како фактор на 
желба Република Македонија да се интегрира во сите ев-
ропски и светски структури како држава која ги брани 
своите интереси и интересите на своите граѓани, без да ги 
нарушува интересите на други држави и народи.

Уште еднаш ви честитаме, ве поздравуваме и ве поддр-
жуваме, со желба да успеете во преговорите со Република 
Грција и во процесот на македонското европско и светско 
интегрирање.

На крај, од меѓународниот посредник, претставникот на 
американскиот Стејт департмент, господинот Метју Нимиц, 
бараме само едно - да биде реален во преговорите.

 Јанко Калинчев, претседател на Организацијата на     
Децата-бегалци од Егејскиот дел на Македонија од 

Мелбурн


