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Мери Јордановска
„Поранешна Југословенска Република Македонија“ е името со кое е
наречена нашата држава во новиот учебник по историја „Нациите и
државите во Југоисточна Европа“ што беше презентиран во Брисел
пред неколку дена. Овој учебник го печатела македонската издавачка
куќа „Форум“, а го подготвил Центарот за демократија и помирување
на Балканот со седиште во Солун. Прирачникот бил дистрибуиран во
Албанија, Грција, Турција, СЦГ и Косово, Босна, Бугарија, Кипар,
Романија, Хрватска и Кипар и тој ќе служи како помошен материјал за
сите наставници по историја во овие држави.

Сервисни информации

Во учебникот е опфатен и периодот на безбедносната криза во
Македонија, бомбардирањето на НАТО врз Белград и падот на
Слободан Милошевиќ. Во останатите три учебници од истиот пакет,
„Отоманското царство“, „Балканските војни“ и „Втората светска
војна“.Споредбено се проучува историјата на речиси сите балкански
држави, почнувајќи од фактите, до начинот на живот, храната,
облеката и традициите на балканските народи. Македонија во
останатите три учебници се нарекува со нејзиното уставно име.
Дел од македонските историчари велат дека не го разбираат трендот
на создавање унифицирана историја за сите држави.

Сајт на денот

Виртуелна прошетка низ
Париз

- Навистина не ми е јасна оваа работа со создавање интегриран поглед
на историјата. Во историската наука не постои начин со кој може да се
создаде исто гледиште за прашањата. На пример, Балканските војни
за нас биле завојувачки, за Србите се ослободителни, а Бугарите пак
не ја признаваат Втората балканска војна. Затоа, ова повеќе ми личи
на неисторија. Не може во новите македонски учебници по историја да
пишува „Македонија“, а во овие другите „ПЈРМ“ - вели Новица
Велјановски, долгогодишен автор на учебници по историја.
Тој вели дека ваков обид за унифицирање на историјата имале
Словенија и Италија, кои не постигнале согласност за сите историски
прашања. Во ревизијата за четирите нови учебници по историја, Леон
Леви, професор на Универзитетот во Колумбија, пишува дека во
учебниците на сите држави историјата е пренационалистичка.Токму
затоа, вели Леви, во денешно време, кога државните граници полека
исчезнуваат, познавањето на историјата на соседите не е повеќе
луксуз туку неопходност.
- Учениците на Балканот со овие учебници ќе сфатат дека историјата
повеќе не зближува отколку што не разделува - пишува Леви. Во
Србија, по објавувањето на учебниците ќе почнат да се одржуваат
семинари за наставниците по историја и тие ќе се запознаваат со
најновите педагошки достигнувања во Европа. Четирите нови
учебници имаат по околу 150 страници и изобилуваат со фотографии,
карикатури и прашања. Министерот за образование Азиз Положани
изјави дека со нив ќе се објективизира историјата и дека тие ќе се
користат како дополнителен материјал на часовите. Во меѓувреме,
работни групи од Министерствата за образование од Македонија и од
Албанија работат на создавање услови за заеднички учебници во овие
две држави.
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Оценки/Коментари

Оценете

(Редакцијата ВРЕМЕ Ве моли опцијата коментари да ја користите за
изнесување на вашиот став за наведената рубрика, а не за меѓусебно
препукување. Како друга опција можете да го искористите и форумот на
ВРЕМЕ http://forums.vreme.com.mk/
каде слободно можете да се најавите и да дискутирате за било која тема.)

SHqipja me dy krena-ILIRIDA BALLIST
do R.B-- ooo ti stvarno si glup,ako sakas da znaes bas te ti
kazam,Tatkomi rabotel bo belgija 34godina,sega jas sum na red,tatkomi
bese izbrkan od drzavata od Makedonskite Komunisti,a jas 2 god sredno
zavrsiv vo skopje i prodolziv vo Belgija,a za tatkovina jas si imam
tatkovina I L I R I D A,za mene MK ne e nekoja si briga za vas e briga,a
ako sakas bas da ti kazam i kade ziveam vo SKOPJE eve ti i napisi adresa
UL,,Cvetan Dimov''34A,CAIR SKOPJE,i nemoj povise da mi prodades
pamet,znam jas sto sum naucil vo SKOPJE,vo SK sum ucel kako da im se
sprotistavam na komsiite sto se pravaat deneska fini a 50 god po napred
ne kolea so TITOvata Puska,a sega mi dojde mene redot i mi kazuvas za
komsikuluk,ti si eden Primitivec kako i ovie drugite tvoi grugari sto ne
znaat da citaat,eve vi primer tuka temata e za nesto drugo a vie se
nafakate za Albanskiot kur kako da vi ostanal blago,i nemoj da
spomnuvas ALLAH ti ne znaes koj si pa ALLAH i gospod ke spomnis,kuti i
uci a za mene da ne te bere gajle jas si imam 3000 evra na mesec a ovie
pari ne mi gi pokloni Makedonskiot blog nego Tatkomi.
Оценил:

R.B.
Za"......Ballistot" Steta,ucel vo Skopje,a sega vo Brisel,ama nisto dobro
ne naucil, duri ni najosnovnoto, POCIT KON ZEMJATA KADE RASTEL i
blagodarenie na nejzinata dobrota i sirokogrudost,mu se dala moznost da
soznae kade e Brisel !Duri i ni pokaz deka znae da go napise gradot po
Оценил:

"tamosno pismo",kako da saka da ni kae"eve koj sum"!! Siromav (con,
,sic!!) Sto se odnesuva do zborovite na negoviot profesor, "balistot od
pod jorgan planina" duri ne e vo sostojba da svati deka mu e receno da
ne ja zaborava zemjata na negovoto poteklo,oti ako ne bila takva kakva
sto e,Balistot ne bi znael nisto podaleku od "Firizovici". A pak,vo vrska so
nasata bogata nacionalna istorija,ima pravo, za onie sto mislat deka ja
nemame,samo da im napomnam deka site nacii sto Balistot(so 2 LL) ni gi
napomna,ni ja ispokradoa,si ja napravija svoja, zatoa sto se bedni i
alcni ! Bladodaram na Boga i na Alaha,sto niukoj od moite prijateli Abanci
ne razmisuva vaka kako ovoj zutoklunec od Brisel ( so X i so 2 L) Eden
den ke zalis i ke places za da se vratis vo ovaa zemja cija istorija ja
negira,( ako e voopst od Makedonija) oti nigde nema da najde sonce sto
gree tolku toplo kako vo Makedonija,nigde nema takvi komsii i prijateli,
kako vo Makedonija....
SHqipja me dy krena-ILIRIDA BALLIST
do Tonik, pazigi tvoite oVCI da ne ti gi jade volkot,ti znaes li sto
zboruvas,ako si znaes zbori si i najdi mi nekoja istorija sto imas.A za na
kraj treba da znaes istorijata ne se pravi so zemanje tuga zemja i tugi
hatar,a za kraj slusajte dobro NEMATE ISTORIJA,vasata istorija
poteknuva od ALBANSKIOT-Bugarskiot-Grckiot-Srbskiot narod.Ne sum
go izmislil jas nego samata vasa istorija.
Оценил:

za ovoj podolu
Za ovoj podolu sto ne se kazuva sto e koj e? Moze da si siptar, srbin,
bugarin ili vlav koga veke mesas Makedonski jazik, so kako sto velis
"Guzici" Ako veke ti zivees vo Makedonija redno e da go naucis
Makedonskiot jazik , pa potoa da komentiras vo javnost. Tuku ne e tvoja
greska, ve ima kopilinja od sekade za da ni solite pamet nam
Makedoncite. Tebe kopile nepoznato najdobro ke ti bide da si ja cuvas
tvojata posrana "GUZICA" nepismeni glupak.
Оценил:

ovojdole-za 'patriotot'
Ovoj FyROMovecov sto glumi 'Patriot' nekoja teska tarabuka. Em tamu
nekade vo Avstralija ne znae vo koja crkva odi em se pravi makedonec,
pa uste gi vregja lugjeto na nacionalna osnova. Toa makedoncite i
drugite cesni lugje, albanci, vlasi itn. ne go pravat!!! Odi sedi si tamu jadi
piperki i glej si ja rabotata da ne te izbrka grkot od rabota (ako voopsto
imas rabota badijaldzija eden)Ostavi gi ovie lugjevo ovde i bez takvi
ropaci kako tebe, imaat dovolno problemi. Nim e im se potrebni
frustrirani vrti-guzici kako tebe, tuku mnogu hrabrost da preziveat.
Оценил:

patriot
E vistina e toa, nie makedoncite memame golema istorija vo smisol na
menuvanjeto kapi , kako sto siptarite go pravat toa.Sakas balisti, fasisti,
komunisti, islamisti , sega sakaat da bidat kapitalisti. Covek da im
pozavidi na siptarite, Uste marsovci ne bile tie . Ajde braka makedonci
kazuvajte ja vistinata po beliot svet , potocno albanskata istorija od
tursko do denesen den. Tie se golemi majstori za unistuvanje na golemi
imperii.
Оценил:

Tonik
"' SHqipja me dy krena-ILIRIDA BALLIST "Bravo bogami, si naucil i
istorija tamo vo Brisel samo kolku sto znam jas od tele kako sto e ocito
koga si zaminal od Skopje sega si postanal VOL.E,sega drugo nesto.Ete
slucajno i jas sum MAKEDONEC taka da znaes.A za onaa pogovorkata
"rani kuce da te lae"ti si ziv primer.
Оценил:

SHqipja me dy krena-ILIRIDA BALLIST
Po se izgleda ova stana forum na Omraza a mene bas mi se sviga.Jas ke
vi kazam za istorija-Sumucel vo Skopje a zavrsiv vo Brisel(Bruxelles)ako
znaete kade e . Koga stignav ovde me narekuvaa Albanec od YUGMakedonija niti slusnale deka ima vo YUG niti sega ne znaat kade e
toa.Eden Profesor mi rece eden den ti decko od SKUPI doagas jas mu
odgovoriv DA,pa toj mi rece pa taka kazi nemoj da si go zaboravis
identitetot da ti go zeme nekoj drug,i vtoro mi rece mora pak Skopje da
se vika SKUPI,e ova e istorija.A jas vo skpje ucev samo PIRINCI I
EGEJCI.i vie istoto ste go naucile a toa ni kazuva deka nema Makedonci
ni tu istorija.a eden tip ovde sto rece deka Ali Ahmeti ovde sece istorija
ne e vistina ,toj vi pomaga da postanete nacija vo ok od 4 godini a ako
ova nego poslusate ke ve odbrise i od segasnata Balkanska Karta
(Geografia).
Оценил:

| Најава

R.N.
Bravo"Makedonec"isto mislenje imam,imam i edna golema zelba nie
Makedoncite treba veke ednas da se soedineme slozno protiv site
dusmani,predavnici i paraziti.Do"te staviv vo...."Toj pod tebe kako mi
izgleda e siptar a ne vlav.
Оценил:

Оценил: Great_Macedonian
'History is written by the victor' -istorijata e napisana od pobednikot.
'The only thing neccesary for the triumph of evil, is for good men to do
nothing' -Edmund Burke

MAKEDONEC
Kade e Manu, kade se Univerzitetite, zar zbirstina od udbasi ke ni ja
sprema i pecati istorijata. Sto drzava sme stanale bre Forum da ni pecati
i ucebnici. Rabotnite tetratki sigurno Soros gi sprema. Nema vodac,
nema lider, narodov talka kako stado izgubeno inaku site ovie ke bea na
besilka na plostadot.
Оценил:

te staviv vo sredina
Za ovoj sto mi sedi vo sredina i cita Istorija. Ajde ti samo pisuvaj
Makedonska istoria za nemakedoncite vo Makedonija. Ako ..ke trpime nie
uste malku. De vlaska de siptarska , bugarska ili srpska , ako sakas i
Grcka , samo na vasa zalost golata vistina e deka nie sme Makedonci na
svoeto, a ti dali znaes od kade poteknuvas i kaj vi zagina vlaskata
azbuka? Ve pocesaa po toj vlaskiot gaz i sega ve boli, a sto ke se sluci
koga ke ve udrat po gazot? E go nema Hari Poter da ve brani.Masala
pocna vlaskoto da gine ha ha ha.
Оценил:

Za idiotot pod mene
Pa zarem si pa ti nekoj patriot, he he he.. Dali ja poznavas istorijata
dovolno za da osuduvas nekogo navidum drug ti ja pisuval. I da ti ja
pisuva drug ne bi precelo poradi toa sto nema Makedonija nikakva
istoriska arhiva za da iznese "mterijal" i da se dokaze. Dali imas
procitano nekoja kniga ili samo si koristel "Razvigorce". Pa mozebi e toa
vo prasanje. Dvajca alkoholicari na ulica da kazat deka Japonskiot car e
Makedonec po poteklo (normalno, covek so kosi oci!!) ti ke poveruvas i
so voshit ke go rasiris na prijatelite sto si slusnal i taka po red eden na
drug kazuvajki ke stigne i do MANU koj vednas ke go ufrli i toa vo
makedonskata istorija. Duri i kopja ke se krsat so Japoncite da dokazete
deka carot im bil Makedonec. E moj Patriotu, plitka glava vo se veruva,
ako uste mu odgovara toa sto ke go cue!!! Bre bre bre, daleku ke
stignete. Limited brain, taka bi te narekol. Ajde kazi, te cekam.
Оценил:

partiot
Istorijata sega za sega ni ja pisuvaat vo Hag , London i Vasington,
doduse golem pridones davaat Atina, Belgrad, Sofija,Tirana, Pristina,
Tetova, Gostivar,Ali Ahmeti, minister ventili, "LAV" branko, "TIGAR"
bucko,"PANTERKA" ilinka, "MACKICA" sekerko itn. Braka makedonci sega
ni e sansata da gi vrzime site ovie divi zivotni i da napravime asalna
zooloska gradina..belkim ke gi izlazime strancite da vidat "BALKANSKI
ENDEMI"
Оценил:
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