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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

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

Господинот Зоран Миленковски е 
роден во Австралија, а неговите 
родители во оваа далечна земја 

дошле во 1969 година. Тоа бил периодот 
кога Југославија, пред сè, од економски 
причини, ја напуштиле многу семејства. 
Голем дел од нив се населиле на петтиот 
континент. 

"Јас не сум роден во Македонија, но 
во моето семејството нè воспитуваа да 
бидеме Македонци. Татко ми, дедо ми и 
сите претходно биле Македонци. Всуш-
ност, не можеме да бидеме ништо друго 
освен тоа што сме - Македонци. А и мое-
то презиме Миленковски потекнува од 
Република Македонија. Среќни сме што 
Австралија како мултикултурна земја 
ни овозможува остварување на нашите 
човекови права. На тој начин ја негу-
ваме македонската култура. Во Австра-
лија има околу 30 цркви, како и кул-
турни центри каде се собираат Маке-
донците. Постојат спортски и фудбалски 
клубови и на тој начин се грижиме за и 
тука да го зачуваме она нашето, маке-
донското", вели Миленковски. 

ПРИТИСОК
Како припадник на помладата ге-

нерација Македонци во Австралија тој 
самиот ги научил македонскиот јазик и 

"Во време на поранешна 
Југославија татко ми ме 
учеше да бидам Македонец. 
Во тој период се борев со 
сите оние кои велеа дека 
Македонија не постои. Јас 
отсекогаш тврдев дека 
потекнувам од Македонија. 
Сакам тоа да го знае и моето 
дете. Не сакам да му кажувам 
приказни за тоа дека 
некогаш имавме држава која 
се нарекуваше Македонија, 
па дојде време некој да ни го 
смени името, па да нè 
потпише со друго име, и сега 
ние не сме Македонци, 
односно сме нешто друго. Не 
можам да го лажам детето 
дека не знам македонски. Не 
можам да ги газам коските на 
нашите предци, кои се 
бореле за Македонија", вели 
Зоран Миленковски, 

Македонец од 
Австралија.

кирилското писмо. Австралија им ово-
зможува на Македонците да го изу чу-
ваат мајчиниот јазик, па така освен ча-
совите по македонски јазик во на сел-
бите каде живеат Македонците, на уни-
верзитетот Маквори во Сиднеј има 
Катедра за македонски јазик. 

Сепак, и покрај тоа што Австралија 
им го овозможува ова право на Ма ке-
донците, оваа земја сè уште не ја при-
знала Република Македонија под неј-
зиното уставно име. 

"Се согласувам со вашата конста-
тација, но причината за нејзиното вакво 
однесување е грчкото лоби. Во пери о-
дот од деведесеттите години на ми-
натиот век, викторискиот Парламент нè 
прекрсти во 'славомакедонци'. Форми-
равме Координативно тело од инте лек-
туалци, адвокати, Македонци, кои жи-
веат во Мелбурн. Тогаш го победивме 
Судот, го отфрливме терминот 'славо-
македонци', и на федерално ниво го 
воведовме македонскиот јазик. Преку 
'Обединетата македонска дијаспора' и 
заедницата на Македонците во Австра-
лија, вршиме притисок врз тамошните 
политичари за Австралија да нè при-
знае под уставното име", посочува Ми-
ленковски.

Седиштето на неговите активности е 
Whyndham City, од каде всушност е и 

заменик-премиерот на Австралија, Џу-
лија Гилард.

"Во нејзиното седиште има околу 
7.000-8.000 Македонци, јас лично сум 
контактирал со неа. Таа е во поли тич-
киот систем на Австралија и се на де-
ваме дека со нејзиното лобирање ав-
стралиската власт ќе нè признае под 
уставното име", објаснува Милен ков-
ски.

Но, на Македонците во Австралија, 
им се потребни повеќе такви пратеници 
за македонско лобирање, бидејќи ав-
стралиското грчко лоби е посилно од 
она во Америка и е застапувано од не-
колку пратеници, за разлика од нашин-
ците кои немаат ниту еден пратеник.

Како Македонец на петтиот кон ти-
нент господинот Миленковски веќе по-
долго време е активен во борбата за 
македонската кауза. 

"Со претседателот на 'Обединетата 
македонска дијаспора', господинот Ме-
тодија Колоски, тргнавме од тоа дека е 
многу важно Македонија да има лоби 
надвор од нејзините граници. Важно е 
да вршиме притисок врз други држави 
за тие да ги признаат основните чо ве-
кови права. Но, воедно и да й по мог-
неме на Македонија во економската 
сфера. За таа цел, битно беше да имаме 
македонско претставништво во Ва-

 МОРАМЕ ДА СЕ ИЗБОРИМЕ И ДА ЈА  МОРАМЕ ДА СЕ ИЗБОРИМЕ И ДА ЈА 
СОВЛАДАМЕ ЈАЧИНАТА НА ГРЧКОТО ЛОБИ, СОВЛАДАМЕ ЈАЧИНАТА НА ГРЧКОТО ЛОБИ, 
ЗОРАН МИЛЕНКОВСКИЗОРАН МИЛЕНКОВСКИ
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НИЕ СМЕ МАКЕДОНЦИ НИЕ СМЕ МАКЕДОНЦИ 
ПО КРВ И КОРЕНИПО КРВ И КОРЕНИ

шингтон. Во остварувањето на оваа 
иницијатива се вклучија и повеќето 
Македонци од Австралија. Ги браниме 
интересите на македонската дијаспора, 
но воедно и се бориме за македонската 
држава", коментира Миленковски.

дека потекнувам од Македонија. Сакам 
тоа да го знае и моето дете. Не сакам да 
му кажувам приказни за тоа како не ко-
гаш имавме држава која се нарекуваше 
Македонија, па дојде време некој да ни 
го смени името, да нè потпише со друго 
име, и сега ние не сме Македонци, од-
носно сме нешто друго. Не можам да го 
лажам детето дека не знам македонски. 

Не можам да ги газам коските на нашите 
предци, кои се бореле за Македонија".

Сепак, колкав е бројот на лицата од 
помладата македонска генерација во 
Ав стралија, кои размислуваат на сли-
чен начин како и господинот Милен-
ковски.

"Мислам дека има повеќе Маке дон-
ци, кои своите патриотски чувства кон 

МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНЦИТЕ ЗАСЕКОГАШ, АВСТРАЛИЈА ДА ЈА МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНЦИТЕ ЗАСЕКОГАШ, АВСТРАЛИЈА ДА ЈА 
ПРИЗНАЕ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПОД УСТАВНОТО ИМЕПРИЗНАЕ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПОД УСТАВНОТО ИМЕ

Ја повикуваме македонската Влада 
да застане позади дијаспората, односно 
да ја искористи, во однос на ин вес-
тирањето и малите бизниси. Но, за ди-
јаспората да дојде тука, на Македонија 
й се неопходни реформи. Ние сме со 
вас, ние сме ист народ, без разлика што 
сме втори, трети генерации. Ние зн ае-
ме каде е Македонија, каде е нашата 
татковина и таа мора да се брани.

Упатуваме порака до македонската 
Влада и до претседателот да ги бранат 
националните интереси. Ние партиски 
не сме определени, наша единствена 
партија е Македонија.

МОСТ 

Како што веќе напомнавме во пр-
етходните броеви на неделникот, го-
сподинот Миленковски беше дел од 
делегацијата на "Обединетата македон-
ска дијаспора", која во нашава држава 
дојде за да й даде поддршка на ма-
кедонската Влада за опстојување на 
ставот за непромена на името, но и за 
да собира потписи за признавање на 
уставното име на Република Маке до-
нија од страна на Австралија.

"Собираме потписи од луѓе кои не се 
со македонско потекло. Меѓу пот пис-
ниците има и Грци. Тие се согласуваат 
со тоа дека Грција навистина треба да 
признае дека на нејзина територија 
живеат Македонци. Веруваме дека има 
големи личности кои нè поддржуваат 
во нашите намери. Тоа ќе му го пре-
зентираме на премиерот на Австралија", 
дообјаснува овој Македонец. При тоа, 
тој потенцира: 

"Како ќе му ја објаснам постапката 
на моето дете доколку го промениме 
уставното име. Во времето на пора неш-
на Југославија татко ми ме учеше да 
бидам Македонец. Во тој период се бо-
рев со сите оние кои велеа дека Ма ке-
донија не постои. Јас отсекогаш тврдев 
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Македонија ги изразуваат на друг на-
чин. Некои тоа го прават преку култу-
рата, други преку играорните групи, 
тре ти преку црквите, четврти преку сп-
ортот... Мојот удел е политички. Поли-
тиката игра важна улога во цел свет и 
ние треба да се бориме во политичкиот 
дел. Но, секако, при остварувањето на 
нашите активности се соочуваме со го-
леми притисоци. За секоја наша изјава 
има реакција од страна на грчкото 
лоби. Се надевам дека ќе дојде ден кога 
Австралија ќе го отфрли грчкото лоби и 
ќе застане позади вистината на нашиот 
народ. 'Обединетата македонска дија-
спора' се вклучи и во протестот пред 
викторискиот Парламент, каде се со-
браа 30.000 Македонци. Од протестот 
побаравме Австралија да ја признае 
Македонија под уставното име. Поа ѓај-
ќи од тоа дека австралискиот премиер 
им се извини на Абориџините за тоа 

што со нив се случувало во минатото, ја 
повикавме Атина истото да го направи, 
односно да им се извини на Македон-
ците во Грција".

Миленковски упатува апел до др-
жавниот врв.

"Не смееме да си го смениме името. 
Неопходно е да се изгради мост меѓу 
дијаспората и Република Македонија. 
Бараме пратеници од дијаспората да 
бидат вклучени во македонскиот поли-
тички систем, како што е моделот на 
Италија, Хрватска. Сакаме да имаме пра-
теници од Канада, Америка, Австралија, 
Европа. Дијаспората е битна за Ма ке-
донија, не само во однос на лобирањето, 
туку и на планот на економското зајак-
нување и во подобрувањето на животот 
на македонските граѓани".

На прашањето што треба да направи 
оваа држава за да го развие македонско 
лоби, Миленковски одго вара: 

"Во изминатите 17 години таа не по-
кажа значителна заинтересираност за 
нашите луѓе кои живеат надвор од неј-
зините граници.  

Ние постојано и во сè доцниме. Ма-
кедонската Влада треба да сфати дека е 
важно да има свои лобисти во земјите 

на ЕУ, во НАТО. Врските со Америка се 
исклучително добри. Тоа треба да го 
искористиме, а и отворањето на кан-
целаријата на 'ОМД' во Вашингтон е на-
менета токму за таа цел. Ја пови ку ва ме 
македонската Влада да застане по зади 
дијаспората, односно да ја искористи, 
во однос на инвeстирањето и малите 
бизниси. Но, за дијаспората да дојде 
тука, на Македонија й се неопходни 
реформи. Ние сме со вас, ние сме ист 
народ, без разлика што сме втори, тре-
ти генерации. Ние знаеме каде е Ма-
кедонија, каде е нашата татковина и таа 
мора да се брани. Ние не можеме по 
крв да бидеме Австралијци. Ние сме Ма-
кедонци. Поради големиот број Ма ке-
донци во Мелбурн сега сме во по с тап ка 
да отвориме канцеларија на 'ОМД' во 
Мелбурн, и ќе вршиме голем притисок 
врз парламентарците во Австралија, за 
оваа држава да нè признае под устав-
ното име. Се активираме и во Париз и 
во Брисел. Упатуваме уште една порака 
до македонската Влада и до прет седа-
телот да ги бранат националните ин те-
реси. Ние партиски не сме определени, 
наша единствена партија е Македонија", 
констатира Миленковски.

И НАШИТЕ ДЕЦА ЗНААТ КАДЕ ПРИПАЃААТ, И НАШИТЕ ДЕЦА ЗНААТ КАДЕ ПРИПАЃААТ, 
УТРЕ ТОА ТИЕ ЌЕ ИМ ГО ПРЕНЕСАТ НА СВОИТЕУТРЕ ТОА ТИЕ ЌЕ ИМ ГО ПРЕНЕСАТ НА СВОИТЕ

Јас не сум роден во Македонија, но во 
нашето семејството нè воспитуваа да 
бидеме Македонци. Татко ми, дедо ми и 
сите мои предци биле Македонци. Вс-
ушност, не можеме да бидеме ништо 
друго, освен тоа што сме - Македонци. А 
и моето презиме Миленковски потек-
нува од Република Македонија.

Има повеќемина Македонци во 
Австралија кои своите патриотски чув-
ства кон Македонија ги изразуваат на 
друг начин. Некои тоа го прават преку 
културата, други преку играорните 
групи, трети преку црквите, четврти 
преку спортот... Мојот удел е политички. 
Политиката игра важна улога во цел 
свет и ние треба да се бориме во по ли-
тичкиот дел. Но, во реализирањето на 
нашите активности се соочуваме со го-
леми притисоци. За секоја наша изјава 
има реакција од грчкото лоби. Се на-
девам дека ќе дојде ден кога Австралија 
ќе го отфрли грчкото лоби и ќе застане 
позади вистината на македонскиот 
народ.


