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НАС МАКЕДОНЦИТЕ НАС МАКЕДОНЦИТЕ 
ЌЕ НÈ ИМА СÈ ПОВЕЌЕ ЌЕ НÈ ИМА СÈ ПОВЕЌЕ 
И ПОВЕЌЕ, НИЕ ЌЕ ЈА И ПОВЕЌЕ, НИЕ ЌЕ ЈА 

КАЖУВАМЕ ВИСТИНАТА КАЖУВАМЕ ВИСТИНАТА 
ЗА МАКЕДОНИЈАЗА МАКЕДОНИЈА

Никој не може и нема право да ни 
го смени името. Ние, Маке дон-
ците, нема да умреме, нема да се 

изгубиме, ќе нè има сè повеќе и повеќе, 
секој ден ќе ја кажуваме вистината за 
Македонија", ова е пораката на госпоѓа 
Лидија Павлески Нешковски од орга-

низацијата "Поткрепете ја Македонија". 
Оваа организација функционира во 

рамките на "Обединети Македонци" и 
успешно се пробива на патот за ма ке-
донското лобирање во светот. Нејзина 
делегација престојува во Македонија, а 
тоа беше доволен мотив таа, односно 
госпоѓа Нешковски, господин Методија 
Колоски и господин Зоран Миленковски 
да ја посетат нашата Редакција и да 
проговорат за своите активности.

"Дојдовме во Македонија за да го 
под држиме ставот на македонската 
Влада против промената на уставното 
име на Република Македонија. Пове-

довме иницијатива за собирање пот-
писи кои сакаме да ги доставиме до 
австралискиот Парламент и да поба ра-
ме од Австралија да ја признае Репуб-
лика Македонија под уставното име. 
Досега собравме 50.000 потписи. Кога 
луѓето се потпишуваат, ние им ја ка-
жуваме вистината за Македонија и во 
нив наоѓаме пријатели. Во оваа ини ци-
јатива ни се приклучија Кинезите, Ви-
етнамците, Турците, Абуриџините. Сите 
тие ќе лобираат за нас Македонците. Во 
мојата книга се запишани врвни биз-
нисмени, пејачи, артисти", вели госпоѓа 
Нешковски.

НИКОЈ НЕМА ПРАВО ДА ГО МЕНУВА УСТАВНОТО ИМЕ НА НИКОЈ НЕМА ПРАВО ДА ГО МЕНУВА УСТАВНОТО ИМЕ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЛИДИЈА ПАВЛЕСКИ НЕШКОВСКИРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЛИДИЈА ПАВЛЕСКИ НЕШКОВСКИ

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

"Поведовме иницијатива 
за собирање потписи кои 
сакаме да ги доставиме до 
австралискиот Парламент и 
да побараме од Австралија 
да ја признае Република 
Македонија под уставното 
име. Досега имаме собрано 
50.000 потписи. Во оваа 
иницијатива ни се 
придружија Кинезите, 
Виетнамците, Турците, 
Абуриџините. Сите тие ќе 
лобираат за нас 
Македонците", вели Лидија 
Павлески Нешковски.

"Сакаме да инвестираме во 
сферата на туризмот, 
претежно селскиот туризам. 
Ќе работиме на развој на 
демирхисарскиот, 
битолскиот, охридскиот крај. 
Сакаме да донесеме 
инвеститори и да почнеме да 
кажуваме позитивни работи 

за Македонија", 
дополнува г-ѓа 
Нешковски.

М А К Е Д О Н Ц И Т Е  М А К Е Д О Н Ц И Т Е  
В О  С В Е ТО ТВ О  С В Е ТО Т
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Таа веќе подолго време живее во Ав-
стралија, но се согласува со кон ста та-
цијата дека македонското лоби и не е 
многу успешно на петтиот континент. 

ЛОБИРАЊЕ
Госпоѓа Нешковски потенцира дека 

во австралискиот Парламент нема пра-
теник од македонско потекло, па затоа 
ќе мора да лобираат кај другите пра-
теници за тие да ги поддржат Маке-
донците во нивните барања. 

"Кога нашите политичари 17 години 
не направиле ништо за нас Маке дон-
ците, односно кога не можевме да ус-

пееме преку политиката, сега на овој 
начин, преку 'Поткрепете ја Македонија' 
го претставуваме народот и тој се вк лу-
чува во нашите активности. Мојата иде-
ја е да успееме да влеземе во меди-
умските емисии во Австралија, а потоа 
и во Америка, и на тој начин да се афир-
мираме", дополнува Нешковски.

"Протестот во Австралија, Мелбурн, 
во кој се вклучи и Македонска Алијанса, 
ни ја разбуди свеста. Во деведесеттите 
години на минатиот век, кога се рас-
паѓаше Југославија, ние не бевме многу 
активни во зачувувањето на државата. 
Дојде време неа да ја заштитиме. Сепак, 
еден од најголемите проблеми во Ав-
стралија е проблемот со црквата. По-
ради тоа нашиот народ е необединет. 
Овој проблем мора да се реши што по-
брзо. Парите за судови можеа да се на-
сочат кон лобирање, промовирање и 
афирмирање на нашиот идентитет", 
вели Зоран Миленковски, кој долги го-
дини бил претставник на Македонска 
Алијанса во Австралија.

Претседателот на "Обединети Маке-
донци", Методија Колоски, е оптимист 
во она што тие го прават за при зна ва-
њето на уставното име на Република 
Македонија. 

"Многу луѓе не веруваат дека можеме 
да успееме во борбата за признавање 
на уставното име од страна на Ав стра-
лија. Точно е тоа дека грчкото лоби во 
Австралија е посилно и пофинансирано, 
како што е случај со тоа во Америка и 
во Канада. Но, таму успеавме во ло би-
рањето и тие ја признаа Република Ма-
кедонија под уставното име. Не можеме 
да бидеме песимисти, напротив треба 
да бидеме оптимисти дека ќе успееме и 
Австралија ќе нè признае како Репуб-
лика Македонија", вели Колоски. 

Македонците се единствените на кои 
им се оспорува идентитетот.

"Нашиот народ не го изгубил иден-
титетот, но Македонците не смеат да 
кажат дека се Македонци, затоа што ќе 
се соочат со притисоци, ќе им биде зе-
мен лебот од уста. Така е и во Бугарија, 
така е и во Грција. Но, тој страв сè уште 
е присутен и кај Македонците кои се по 
потекло од Егејскиот дел на Македонија, 
а кои живеат во Австралија. Пред та-
мошните Грци тие се плашат. Овие луѓе 
го говорат македонскиот јазик, но кога 
ќе нè сретнат ни велат зборувате ли 
нашински", дополнува госпоѓа Неш-
ковски. 

Колоски потенцира дека врвните по-
литичари од соседните држави има ат 
македонско потекло, иако тоа не сакаат 
да го признаат. 

Надоврзувајќи се на Колоски, гос по-
ѓа Нешковски посочува:

 "Од каде излегува вистината из ле-
гува и душата. На оној кој не ја кажува 
вистината за Македонија, нема лесно 
да му излезе душата".

Сепак, таа објаснува дека секаде ка-
де што се ангажирала за македонското 
лобирање, наидувала на отворени вра ти. 

"Бев во Обединетите нации, се 
сретнав со луѓе кои работат на 
таа проблематика. Тие ме насо-
чуваа како да се борам за чо-
вековите права, дури и ме по фа-
лија за сè што правам за Маке-
донците, но и ми велат дека е 
срамота тоа што нам ни го прават 
Грците. Ме прашуваат дали ми 
се потребни пари. Им кажувам 
дека на мојата организација 
'Поткрепете ја Македонија' не й  
требаат пари, но и дека пари й  
се потребни на Македонија. Во 
Македонија луѓето месечно ра-
ботат за 100-200 евра плата, тие 
така едвај и преживуваат. Таа 
вистина треба да му ја кажеме 
на светот, од тоа не треба да се 
срамиме".

"Од каде излегува вистината 
излегува и душата. На оној кој 
не ја кажува вистината за 
Македонија, нема лесно да му 
излезе душата".

"Бев во Обединетите нации, се сре т-
нав со луѓе кои работат на таа про-
блематика. Тие ме насочуваа како да се 
борам за човековите права, дури и ме 
пофалија за сè што правам за Маке-
донците, но и ми велат дека е срамота 
тоа што нам ни го прават Грците. Ме 
прашуваат дали ми се потребни пари. 
Им кажувам дека на мојата организација 
'Поткрепете ја Македонија' не й требаат 
пари, но и дека пари й се потребни на 
Македонија. Во Македонија луѓето ме-
сечно работат за 100-200 евра плата, 
тие така едвај и преживуваат. Таа вис-
тина треба да му ја кажеме на светот, од 
тоа не треба да се срамиме". 

ИНВЕСТИЦИИ
Лидија Павлески Нешковски вели 

дека делегацијата дошла во Македонија 
и за да го испита теренот за инвестиции, 
односно да се утврди дали навистина 
се случуваат реформи во судството, за 
да можат веќе од следната година да 
почнат со реализирањето на предви-
дените инвестиции.

"Инвестициите ќе бидат во сферата 
на туризмот, претежно селскиот. Ќе ра-
ботиме на развој на демирхисарскиот, 
битолскиот, охридскиот крај. Сакаме да 
донесеме инвеститори и да почнеме да 
ги кажуваме и позитивните работи за 
Македонија. Секој Македонец од дија-
спората кој ќе дојде во Македонија за 

ОД ДЕМОНСТРАЦИИТЕ ЗА ОДБРАНА НА ИМЕТО, МЕЛБУРНОД ДЕМОНСТРАЦИИТЕ ЗА ОДБРАНА НА ИМЕТО, МЕЛБУРН
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време на престојот троши најмалку 
10.000 долари. Нам не ни се потребни 
Грција, Албанија, Хрватска, ние ги има-
ме Охрид, Дебар... ги имаме архео-
лошките локалитети. Сакаме одовде, од 
татковината, да понесеме артефакти и 
да ги изложиме во Музејот на исе ле-
ништвото во Австралија. Веруваме дека 
Македонија може да живее само од 
туризам. Многу луѓе во светот сакаат да 
знаат за оваа држава, а книгава со пот-
писи ми го отвори патот за да ја пре-
зентирам вистината за Македонија. Лу-
ѓето се воодушеви, 85 проценти од нив 
ја знаат вистината и им се чудат на 
грчките лаги. Ние сме тука за уште ед-
наш да ја потврдиме вистината и да им 
ја кажеме на оние кои не ја знаат. Еве, 
веќе во Македонија пречекавме луѓе 
кои се родени во Австралија, а имаат 

македонско потекло, но тука доаѓаат 
прв пат. Реновиравме куќа во  Доленци, 
Битола, а тоа ќе го направиме и во Же-
лезнец. Луѓето кои сакаат да дојдат да ја 
видат Македонија ќе имаат бесплатен 
престој. Но, не можеме тоа да го на-
правиме за сите посетители. Во Маке-
донија треба да се формира институција 
каде гостите ќе ги пречекуваат, при што 
од тука организирано ќе бидат насо-
чувани што треба да посетат. Инаку, 
селскиот туризам е многу интересен. 
Многу често со себе носам фотографии, 
раскажувам за Македонија, а кај луѓето 
се забележува дека навистина се во-
одушевени од тоа што го гледаат и слу-

шаат. Успевам да дојдам и до врвните 
луѓе од различни области. Се надевам 
дека идната година тие ќе ја посетат 
Македонија. Мојата ќерка Марија Неш-
ковски е многу успешна во светот на 
музиката во Америка. Верувам дека 
кога ќе дојде во Македонија ќе ја на-
сочам да земе македонско државјанство 
и македонски пасош. Сигурно, бла го-
дарение на нејзиното лобирање Ма-
кедонија ќе ја посетат и луѓето со кои 
Марија соработува. Адвокатката на Ма-
рија, која е од индиско потекло и е една 
од најјаките адвокати, бесплатно нè 
застапува во нашата борба за маке дон-
ските човекови права".

М А К Е Д О Н Ц И Т Е  М А К Е Д О Н Ц И Т Е  
В О  С В Е ТО ТВ О  С В Е ТО Т

"Нам не ни се потребни Грција, 
Албанија, Хрватска, ние ги имаме 
Охрид, Дебар... ги имаме архео лош-
ките локалитети. Сакаме одовде, од 
татковината, да понесеме артефакти 
и да ги изложиме во Музејот на 
иселеништвото во Австралија. Мно-
гу луѓе во светот сакаат да знаат за 
Македонија, а книгава со потписи 
ми го отвори патот за да ја пре-
зентирам вистината за неа".

"ПАРИТЕ ЗА ЦРКОВНИОТ ПРОБЛЕМ ВО АВСТРАЛИЈА "ПАРИТЕ ЗА ЦРКОВНИОТ ПРОБЛЕМ ВО АВСТРАЛИЈА 
ДА СЕ ПРЕНАСОЧАТ ВО МАКЕДОНСКОТО ЛОБИРАЊЕ", ДА СЕ ПРЕНАСОЧАТ ВО МАКЕДОНСКОТО ЛОБИРАЊЕ", 
ЗОРАН МИЛЕНКОВСКИ, ГОСПОЃА НЕШКОВСКИЗОРАН МИЛЕНКОВСКИ, ГОСПОЃА НЕШКОВСКИ


