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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.

ЕУ  МАЌЕА ,  А  НАТО  ДЕМАГОГ  ЕУ  МАЌЕА ,  А  НАТО  ДЕМАГОГ  

Благодарение на изданијата на македонските дневни, не-
делни печатени и електронски медиуми и Интернетот, Ма-
кедонците постојано добиваат нови информации, пред сè, за 
односите на најмеродавните европски и светски организации 
и институции, кон Македонците и кон суверена Република 
Македонија, а многумина загрижени Македонци јавно и дос-
тоинствено реагираат.

Реакциите се многу реални и остри, кои всушност го прет-
ставуваат македонскиот однос со својот отпор за опстанок и 
потребен просперитет.

Преку претставниците на спомнатите институции, пре теж-
но од Европа, во Македонија се притиска за менување на 
уставното име на Република Македонија, а со тоа и на маке-
донскиот идентитет. Своите разработени мерила и нехумани 
принципи, кои во законите се прикажани како хумани, ги 
користат како демагогија, за свои лични цели и за дневно-
политички потреби, со што се откриваат и почнуваат во вода 
да паѓаат европските планови, оние на големите сили, како 
што се, Велика Британија, Франција, Германија, Шпанија и 
други, со своите сателити, како што се, Грција, Бугарија, Ал-
банија и други кои, пред сè, имаат цел да владеат врз по ма-
лите балкански држави, кои не се членки на ЕУ, НАТО и кои 
економски и одбранбено се слаби, за разлика од нив.

Уште пред да биде отстрането отоманското владеење од 
Балканот, односно од Македонија, големите сили, сакајќи да  
воспостават свој економски монопол и влијание на што туку 
ослободените кнежевства, а со тоа и на сè уште поро бената 
Македонија од Османлиите, ја негираа и ја сопираа народ-
ноослободителната борба, пред сè, на македонскиот народ. 
Нив повеќе ги интересираше од каде ќе добиваат мате ри-
јален профит и од каде ќе се збогатуваат, а сè тоа на сметка 
на сиромашниот сè уште поробен македонски народ.

Денес се повторува истото, иако помина речиси цел век. 
Иако дел од Македонија има своја суверена држава, во ис-
торијата на Балканот, во  Македонија секојдневно се откри-
ваат артефакти кои покажуваат дека античките и праис то-
риските Македонци претставувале основа за цивилизацијата 
на европските народи и држави.

Да се вратам на актуелните настани, во врска со желбите 
на македонскиот народ да го добие своето место во Евро-
па, на економски, политички, културен и друг план, а кои 
намерно, но во скриена форма се сопираат и се негираат од 
страна на водствата на тие европски тела и институции, со 
цел да им удоволи на шовинистичките потреби на една 
нивна стара членка /не/демократска лажна и фашизирана 
Грција.

По тој повод, немаме никаква практична помош од спом-
натите европски институции, кои заседнале во Република 
Македонија, како канцеларијата на г. Ерван Фуере, и кои 
слободно ги користат сите контакти и информации од власта. 
Нивните контакти и врски со политичките владејачки и 
опозициони партии и со власта и владините институции кои 
бараат, божем бараат, поставување на стандарди по "прин-
ципите" на европско ниво, кои ги имаат повеќето држави со 
долгогодишни развиени и разработени системи! Не само 
тоа, туку навлегуваат и во компетенциите на власта, соз да-
вајќи раздор меѓу сите политички партии и предизвикуваат 
разочарување кај народот. Значи, наместо да помогнат тие 
одмогнуваат!

Нивната европска цел е јасна и чувствителна, особено за 

ЗА  МАКЕДОНЦИТЕ  И  ЗА  МАКЕДОНИЈА ,  ЗА  МАКЕДОНЦИТЕ  И  ЗА  МАКЕДОНИЈА ,  
ГЛЕДАНО  ОД  ДИЈАСПОРАТАГЛЕДАНО  ОД  ДИЈАСПОРАТА

Македонецот. Јавна тајна е дека тие прво работат за соз-
давање неслога меѓу населението, со цел да го раздвојат и 
тоа верски, национално и политички, со главна цел да се 
подели Република Македонија меѓу балканските држави, 
како што било во периодот на Букурешкиот договор во 1913 
година! Другата варијанта е да се уништи македонската на-
ционална припадност и да се смени уставното име на Ма-
кедонија. Со тоа законски би се дозволило Грција да ја владее 
окупирана Македонија (Егејска Македонија), да има не пре-
чено право на античката историја на Македонија, со сите 
македонски обележја, правејќи ја вештачка и наводно грчка. 
Така би й се помогнало на Грција да ги продолжи аси ми-
латорските методи и цели, за конечно Македонците и Ма-
кедонија да се погрчат, од една страна, а останатото, од друга 
страна, да се побугарчи и на преостанатите Македонци да им 
се промени македонската националност, историја, култура и 
слично во бугарска или во таа под која и во која живеат!

Нели, нашата македонска дипломатија прави големи на-
пори, со реформи, досега званично признати од ЕУ и од 
НАТО, во секоја област на животот, за да стане европска и 
членка на НАТО!? Но, тие бедници имаат други цели!

Сè тоа Македонците не го сакаат и се против таквите шо-
винистички политики и притисоци. Еве да погледнеме, во 
последно време, во одделни македонски медиумски из да-
нија, и ќе се увериме дека Македонците реагираат и не ги 
прифаќаат таквите притисоци и нехумани политички акции 
од узурпаторите на човековите и националните права. Освен 
од големиот број коментари и организирани јавни ак тив-
ности од Република Македонија, тоа се гледа и од комен-
тарите, статиите, мирните протести и демонстрации во ди-
јаспората, со еден збор од лобирањето на невладините ма-
кедонски организации, на попатриотско определените Ма-
кедонци од дијаспората.

Кога обичниот Македонец негодува, зошто поголемиот 
дел од македонската интелигенција молчи и не го прифаќа 
тоа негодување како свое? Во тој случај значи се соли да-
ризира со непријателот!? Но, да не нè изненадуваат нивниот 
став и нивната интелектуална свест, зашто е слична на мно-
гумина од нив, на голем број лидери и влијателни членови на 
ЕУ. Како доказ за тоа ќе наведам некои загрижувачки еви-
денции, кои зборуваат сами за себе:

Хавиер Солана, комесар на ЕУ за надворешна политика, 
бил социјалист во Франкова Шпанија. Жозе Мануел Баросо 
кога бил на 18-годишна возраст бил маоист, за време на 
револуцијата во Португалија. Германската канцеларка Ан-
гела Меркел во младоста живеела во тогашна комунистичка 
Источна Германија, а има и други личности или влијателни 
денешни лидери и членови на ЕУ, кои покажуваат нехумани 
ставови и активности кон Македонците и Македонија, со тоа 
што ги поддржуваат грчките окупаторски, асимилаторски и 
колонијалистички политики. Егоизмот за долгогодишните 
големи заработувачки на тие незаслужно добиени функции, 
во Европската унија, кои изнесуваат повеќе од 300.000 евра 
годишно, за по еден од тие демагози, кои прават сè за узур-



пација на правдата и на потребниот човеков, национален, 
културен, верски, економски и друг опстанок и просперитет, 
на народите и на државите од Источна Европа, кои се ос-
лободија од комунистичко-социјалистичкиот систем, на до-
скорешното владеење.

Еве, некои од најновите 55 коментари на македонските 
читатели на А1 телевизија, од 15 ноември годинава, со нас-
лов "Македонија нема да добие визна либерализација во 
2009 година", што е јасен став на Македонците. Во своите ко-
ментари речиси сите Македонци ја осудуваат денешната по-
литика на ЕУ, за недобивањето покана за членство, а со тоа и 
олеснувања на визниот режим. Многумина сакаат нашата 
Влада и дипломати да преговараат и да склучуваат договори 
за меѓусебна соработка, а специјално за одбранбена сора-
ботка и заштита на Македонците и на Македонија, со Русија, 
Кина, Индија, Турција и со други големи сили во светот.

Во текстот на статијата се вели дека требало задолжително 
да се почека за визна либерализација до 2010 година! На тоа 
коментаторите велат дека ако сакаат ЕУ и НАТО да патуваат 
за Европа од Егејското Море-Солун, треба да бидат натера-
ни да одат преку Албанија! Тоа значи коридорот низ Ма ке-
донија да се забрани за секој член на ЕУ, како што тие не 
дозволуваат многу работи за доброто на Македонците и за 
Македонија, од кои е и визното олеснување, членството во 
НАТО и во ЕУ, заштитата на македонскиот национален иден-
титет и устав ното име на Македонија и друго.

Други коментатори велат дека за македонските граѓани 
било добро недоделувањето на визни олеснувања од ЕУ, за 
да не побегнеле македонските граѓани во западните земји, 
плашејќи се да не останале таму да живеат! Јас мислам дека 
со визното олеснување Македонците ќе престанат да ста-
нуваат бугарски државјани и да ја менуваат македонската 
националност за бугарска, туку ќе можат сами, како Маке дон-
ци, да заминуваат и да работат во западните европски земји 
и во светот.

Општо мислење е дека македонската Влада би требало и 
таа да ги уценува НАТО и ЕУ со слични барања и уцени, со 
исти такви со кои нас нè уценуваат, со нивните измислени и 
нереални и неприфатливи услови за членство, а на штета на 
македонската националност и сувереност.

Веќе постои здраво мислење македонската Влада да се 
ориентира кон Руската Федерација и Кина. На НАТО и на ЕУ 
скапо да им ги наплатува сите премини низ Македонија, од 
сите гранични пунктови на државата, како и користење на 
нашите воени полигони, како што е Криволак, и со тоа да се 
балансира дел од економијата. Ова го кажувам од искуството 
кое сум го здобил од трговијата во западните земји, каде на 
лицитација, односно на редовна продажба на продукти за 
исхрана, куповните и продажните цени се зголемуваат и се 
формираат до десет пати поголеми од претходните цени, 
особено кога има недостаток на карактеристични драгоцени 
продукти или некои непланирани пречки во нивното про-
изводство. Тоа ќе биде слично на специјалните големи цени 
за премин на бродовите низ Панамскиот канал, Суецкиот 
канал и многу други значајни геостратешки места во светот. 
Европската унија ќе биде погодена таму каде што најмногу ја 

боли, а тоа е во опозиција на Русија во енергетската војна. 
Имено, гасоводот кој ЕУ планира да поминува низ источ-
ноевропските земји, а со тоа и низ Република Македонија, 
носејќи гас за Западна Европа, ќе треба да врти преку Ал-
банија, што е невозможно!?

Доколку горенаведените работи им се кажат на денешните 
слепи поддржувачи на Грција и на Бугарија, а тоа се лидерите 
и членството на ЕУ, како удар по нивниот џеб, кој толку многу 
го чуваат за себе, ќе се почешаат по своите полунаведнати 
глави кон нашите шовинистички соседи! Како што тие можат 
така можеме и ние! Америка ќе биде доследна на ветеното и 
признаено македонско постоење.

Доколку, пак, ЕУ или НАТО сакаат со војна да нè уништат, за 
да ја користат нашата територија за свои цели против блис-
коисточниот тероризам или против Русија и Кина, а нас да нè 
продадат на Грција и на Бугарија, тогаш е редно секој Ма-
кедонец да застане во одбрана на својата македонска тат-
ковина и да се откаже од робувањето без достоинство и без 
национално име од маќеата Европа и од демагогот НАТО.

Европските лидери не треба многу да ни "продаваат", зош-
то европската интелигенција, која им ги изготвува речиси 
сите планови за функционирањето на нивните институции, 
како што треба, а кои тие ги преправаат и ги прилагодуваат 
за своите дневно-политички и шовинистички цели, се токму 
тие интелектуалци кои не молчат и ги обелоденуваат прво-
битните праведни пишувања!

Така, ќе го спомнам реагирањето од г. Волф од Кембриџ 
Универзитетот, кој вели: "За мене Македонија е Македонија". 
Господинот Волф во медиумите истакна дека, заедно со гру-
па научници и лингвисти од Кембриџ Универзитетот, учес т-
вувал во изготвувањето на ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ПРАВАТА НА 
МАЛЦИНСТВАТА ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН, каде имале внесено 
зборови МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, кој подоцна бил сменет од 
ПОТКОМИТЕТОТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА НА ЕВРОПАРЛАМЕНТОТ. 
Сè тоа е во пакетот на ЕУ и на НАТО за да й се удоволи на 
Грција, на штета на Македонците и на суверена Македонија.

Според горенаведеното, значи европската интелигенција 
е свесна и е запозната со вистината за Македонците и за 
Македонија, а е криминално користена од водствата на ЕУ, за 
што наскоро треба да се бара објаснување како од ЕУ, така и 
од НАТО. Потребна е реорганизација и во ЕУ и во НАТО. Без 
правилно поставување на лидерите и на службите на ЕУ 
никогаш ќе нема напредок на нациите и на националностите 
во Европа, а со тоа не ќе може да се реши и разурнатата 
економска светска стабилизација, која почнува прво да ги 
потресува богатите, а воедно и сиромашните, носејќи ка-
тастрофални последици за човештвото.

Јанко Томов, 
автор на македонски историски дела, 

Австралија 
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Не е спорот за името. Збор е за агресијата на Грција против 
Македонија. Погледнете го зборот спор во Речникот на ма ке-
донскиот јазик, редактиран од Блаже Конески. Погледнете го и 
зборот агресија. Да, ќе дефинирате дека Грција е агресор против 
Македонија. Секој од нас треба да најде начин да реагира против 
агресијата. Укажувам на мојата јавна изјава до претседателот на 
Собранието и до пратениците од 5 април 1993 г. под бр.31/1416/1 
наспроти повредливата ознака "поранешна југословенска Ре пуб-
лика Македонија". Наспроти мојот отпор кон грчката агресија, 
власта прифати промена на уставот и на знамето. Упатив повик на 
29.3.1994 г. до граѓаните на Македонија, јавните субјекти и до 
Македонците во светот за активитет против агресијата. Укажувам 
на грчките повреди на 6 одредби од Универзалната декларација 
за правата на човекот (УДПЧ). Укажувам на изјавата "Апсурдно е 
барањето за промена на името", наслов во "Нова Македонија" од 
23.10.1992 г. на Минт Јан Фабер, главен координатор на Миров-
ната конференција во Охрид. Укажувам на насловот-изјава на 
Тадеуш Мазовјецки, поранешен пратеник во ОН за човекови 
права во таа Југославија во "Утрински весник": "Референцата 
ФИРОМ е варварски чин", чиј датум не сум го запишал. Укажувам 
на изјавата на Кофи Анан, прв човек на ООН, по моето писмо до 
Медлин Олбрајт од 26.2.1998 г., кое го испратив на факс: "Се 
извинувам поради употребата на референцата". Не е прифатлив 
компромис. Прифатлива е тужба против Грција поради повред-
ливоста на ФИРОМ. Нашето прогонство од грчкото насилство е 
само вербално допрено. Мојата процедура во Стразбур против 
Грција - APLICATION Nо. 16595/90 Коле Мангов в. Grecce траеше од 
1988 г. до крајот на 1993 г. По враќањето од СССР на прес-кон-
ференција во Атина на прашање во што беше смислата на Гра-
ѓанската војна, генерал Маркос, командант на т.н. ДАГ, одговори: 
"Смислата беше во тоа што ги протеравме 'славомакедонците' од 
северните краеви на Грција, Македонија да остане грчка". ("Нова 
Македонија" 25.2.1992). Да, знак за тотална упатеност на Грците 
кон уништување на Македонците и на Македонија. Треба да се 
повторува и да се повторува: "Грчките наци-фашисти и грчките 
наци-комунисти се исти", за извесни Грци кои оваа пролет беа во 

Скопје на тематски собир "Македонците сме Македонци".
Во моето писмо од 22.6.2008 г. до претседателот и до пре мие-

рот напишав: "По нашето прогонство од родните огништа, Грција 
се упати кон прогонство на Македонците заедно со Република 
Македонија". Немаше никаква реакција по овие и други мои 
наводи. Моја оценка беше дека содржината за премиерот е 
прифатлива, но не му одговара за тоа да знае претседателот. На 
26.6.2008 г. напишав писмо само до него и му порачав: "Кажете му 
на светот - како што Грција изврши прогонство на нас - Ма кедонците 
од Егејскиот дел на Македонија, така проектира да изврши про-
гонство на Македонците и на државата Македонија". Моите контакти 
со меѓународните субјекти се од пред 1990 г. Треба да напомнам 
дека Грција е агресор против Република Ма кедонија. Политичарите 
тоа треба да го сфатат, а тоа и светот мора да го дознае.

Потсетувам на промената на Уставот и на промената на зна мето. 
Наше е да дејствуваме против уништувачката упатеност на грчкото 
зло, видливо и во ликот на Бакојани и на премиерот Караманлис.

Околу 40 баничани, меѓу кои и татко ми и јас, прогонети сме во 
1945 година. Имам наша фотографија, снимена во октомври ис-
тата година кај рудникот "Живојно", Битолско. До 1949 г. грчките 
наци-фашисти и грчките наци-комунисти извршија прогонство на 
околу 50.000 Македонци во таа Југославија и во социјалистичките 
држави. По тоа прогонство грчката злоба дејствува во насока на 
ПРОГОН на Република Македонија и на македонската нација. Да 
нè нема. Грција го замотува светот. Во ЕУ бара соизвршители во 
злото. Домашните медиуми покажаа одбивност кон моето писмо 
до Кондолиза Рајс. Подоцна покажаа прифатливост на моето име 
по оваа тема. Посебна одбивност покажаа "експертите". Да ме 
нема меѓу нив. 

На претседателот Црвенковски и на премиерот Груевски им по-
рачувам поаналитичен и поединствен пристап во одбрана на име то. 
Не е спорот за името. Грчка агресија против Македонија и Маке-
донците. Медиумите и другите да не го негираат поимот агресија. Не 
очекувам Грција да ми дозволи да одам во мојата Баница.

Коле Мангов


