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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.

МАКЕДОНИЈА  НА  РАСПЕТИЕМАКЕДОНИЈА  НА  РАСПЕТИЕ

Дионисови слави "Мину Угриновска"
Културен центар "Скрб и утеха-Тиха"
Градска библиотека "Браќа Миладиновци"
27 и 28 февруари 2008 г. поч. 20 часот

Возобновени древно македонски чествувања во чест на 
Диониса, оваа Божја година по 16. пат. Семакедонски средби 
во духот на Европа без граници. Обединување на маке-
донската култура од Пирин, Егеј, Преспа, Гора, Голо Брдо... 
песни и ора, претставување книги, театарски претстави, 
филмски проекции... беседи... поезија... Како и промоција на 
филмот "Ѕид", снимен во Мосомиште-Пиринско, кај Маке-
донците во Р Бугарија. Фолклорна група "Иван Попов" од 

Н. Лески, Гоцеделчевско... претставување на книгата "Маке-
донија 7000 години писменост" од Зариса Параос... фолк-
лорна група и од Егејско... поети од Пиринска Македонија... 
гости од Гора...

"Чернодрински експрес" - настап на културниот театар 
"Скрб и утеха", гостување на штипскиот театар... филм за 
македонската јасновитка баба Ванѓа, "Како свеќа" - учесник 
на меѓународниот фестивал по принципите на Ганди во Ин-
дија... и, се разбира, отворено македонско срце и други 
гости... Дојдете да го доживеете македонизмот како култ на 
славење, песни и ора, дарување култура и човекољубие на 
"Дионисовите слави" на 27 и 28 февруари во Градската биб-
лиотека "Браќа Миладиновци" во Скопје, во 20 часот.
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Светската организација и Европската унија имаа за цр-
тана цел за декларација на унитарниот мир и слободен 
проток на стоки и на луѓе во целиот свет. Тие ја пре кр-
шуваат таа декларација со непризнавањето на некои на-
роди и држави како што е Македонија. Нивните прет-
ставници, претставниците на некои амбасади ни пора-
чуваат за влез во НАТО и во ЕУ, покрај сите услови, МОРА 
да најдеме решение за името.

Како можеме да бараме решение за името Македонија, 
кога таа постои со илјадници години. Харолд Ламб има 
запишано: "Македонија е дел од тие рани култури каде 
настанало првото агрикултурно село во Европа, кое да-
тира од околу 6620 година пред нашата ера од тоа вре ме, 
па во времето на Архелај, Аминта, Филип, Александар, во 
времето на Римјаните, Самуил, османлиите, Карпош, Илин -
ден, Првата и Втората светска војна - постоеше, пос тои и 
ќе постои името Македонија".

Општо познато е дека вистината е нешто што најмногу 
боли, особено за оние народи и луѓе кои на сметка на дру-
ги нечесно станале моќни и богати. А, нечесно се збо-
гатија соседите на Македонија со Букурешкиот договор 
од 10.8.1913 година и денес нашите соседи пројавуваат 
апетити за проширување на нивните држави, но сите на 
сметка на Македонија и македонскиот народ. 

По нашата земја се шетаат разни претставници на ЕУ и 
амбасадори на повеќе земји и нè советуваат да бараме 
компромис за името.

Замислете: Хавиер Солана - Хари Солески; Филип Ри-
кер - Филип Рикалоски; Оли Рен - Оливер Ренџов; Дора 
Бакојани - Добрила Баколевска итн.

Дали ако на овие луѓе им се обратите со новите имиња 
ќе ви се јават на повикот? Сигурно не, затоа што не се тие, 
затоа што имаат свои имиња, свој идентитет, со јазикот 
како инструмент на мислите треба да ја убедиме Грција 
да нè остави да бидеме тоа што сме, Македонци. Тоа е 
потребно не само заради минатото, туку уште повеќе 

заради обезбедувањето на горда и спокојна иднина на 
најсаканите и идни македонски поколенија. За добро-
соседски односи со сите соседи околу нас, вклучувајќи ја и 
"лулката на демократијата", Грција, која има демократско 
управување со полициска администрација, тоа се покажа 
сликовито со последните немири во Грција, Македонија 
како единствена праведна и легитимна држава ги внесе 
во својот Устав сите народи и народности кои живеат во 
неа. Кај другите наши соседи, кои проповедаат демо кра ти ја, 
има Грци по род, чисти Бугари, автохтони Албанци итн. но 
нема никаков друг народ кој живее во нивните држави.

Претставници на ООН и на ЕУ, разгледајте ја оваа проб-
лематика. Едноставно, Македонија која во древно време 
имала своја национална цивилизација и култура, а сега 
Грците се обидуваат да ја избришат и да ја украдат на-
ционалната култура на македонскиот народ кој постои 
со илјадници години. А, Македонија е лишена од секаква 
помош. Моментот за Македонија е критичен, затоа што 
Македонија е оставена како вдовица; толку грозно ја на-
пуштиле нејзините чеда, дури некои од нив би се со гла-
силе со промена на името само да има позитивно салдо 
во животот. 

Мојата напатена и осакатена татковина ја чека уште 
еден мрачен танц пред портите на ЕУ и на НАТО. Ма-
кедонија низ своето постоење од Библија на очајот стана 
фонтана на цивилизацијата, на која треба многу нации да 
й се поклонат...

САКАЈТЕ СИ ЈА ТАТКОВИНАТА. 

Гоце Македонски,
Ресен


