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СМРТТА КАКО ПОСЛЕДЕН ЧИН ВО 
ОТСУСТВО НА СЛОБОДАТА

Многу нас та ни 
од македон-
ското мина то 

ја одбележаа го ди на-
ва што измина. Пишу-
вавме за анти ката, за 
среднове ко вието, за 

ше    есетгодишнината од АСНОМ, 
но и за крвавите настани од ми-
натиот век.

Без многу дилеми се од лу-
чив    ме последниот број од оваа 
година, новогодишното изда-
ние, да им го посветиме на на-
силствата против маке донските 
револуционери, кои силно беа 
изразени во првите триесетина 
години од минат иот век, кога 
смртта беше пос леден чин во 
отсуство на сло бодата.

ОБЕЗЛИЧУВАЊЕ

За сè беше "виновна" веќе 
формираната рево луцио нер на 
свест, која требаше да се за-
души, македонскиот народ тре-
баше да се дена цио на ли зира и 
обезличи и да се на ру ши не-
говиот интегритет.

Аспирациите на нашите бал-
кански соседи и нивните ра-
зурнувачки пропаганди ата-
куваа на бунтот како појава, би-
дејќи тој овозможуваше осоз-
навање на историската сос-
тојба, сопственото постоење 
во овие релации и можностите 
за иднина.

Најактивна и "најпро дук-
тивна" од сите пропаганди, ве-
ликобугарската, работеше спо-

Политичките предавства и директните убиства 
одеа против сите македонски револуционери 
кои ја поведоа борбата за национална сло-
бода. На ваков начин, со насилство, од Ма-
кедонија исчезнаа Гоце Делчев, Даме Груев, 
Никола Карев, Христо Узунов, Пере Тошев, 
Јане Сандански, Ѓорче Петров, Димо Хаџи 
Димов...

ред погубната и истре бу вачка 
политика на бугарскиот царски 
двор за припојување на Ма-
кедонија. На почетокот тоа би-
ле предавствата кај тур скиот 
аскер, односно "случај ните" 
убиства, за подоцна да се 
претворат во физичка лик ви-
дација, која се реализирала 
преку "автономистичката" 
ВМРО и бандите на Алек сан-
дров, Протоѓеров и Михаи лов. 
Политичките предавства и ди-
ректните убиства биле насо-
чени  против сите маке донски 
револуционери кои ја поведоа 
борбата за нацио нална сло-
бода. На ваков на чин, со на-
силство, од Маке донија исчез-
наа: Гоце Делчев, Даме Груев, 
Никола Карев, Христо Узунов, 
Пере Тошев, Јане Сандански, 
Ѓорче Пет ров, Димо Хаџи Ди-
мов... Нивното исчезнување од 
политичката сцена значеше 
огромна за гу ба за македонскиот 
народ. Тоа го знаеше бугарската 
пропа ганда.

САНСТЕФАНСКИ    
ФИКЦИИ

Убиствата на македонските 
револуционери биле пла ни ра-
ни одамна и долгорочно. Тие 
постојано се наоѓале во пла-
новите на терористите, би дејќи 
ја попречувале голе мо бу гар-
ската идеја. Бан дит ска  та ВМРО 
убивала на те рито ри јата на це-
ла етничка Маке донија. Целта 
ги "оправ ду ва ла" средствата, а 
тоа би ле сан стефанските фик-
ции. Во нив но име напаѓале и 
те ро рис тите на Александров - 
Про то ѓеров, а подоцна и на 
Михаи лов. 

Методите се доб ро поз нати, 
по извршената про во кација, 
врховистите се повле кувале 
во безбедност, а не должното 
на селение ги под не сувало ре-
пресалиите. Ис то ри јата се пов-
торувала како и во времето 
пред Илинден кога, исто така, 
се пре диз ви кувале масовни 
несреќи ме ѓу ма ке донското на-
се ле ние.

Деветојунскиот преврат во 
1923 година, поточно собо ру-
вањето на демократската вла да 
на Стамболиски, имаше тра-
гични последици, бидејќи на 
историската сцена стапил ре-
жимот на Александар Цан  ков, 
кој однел многу животи.

Овие настани биле речиси 
погубни за македонското ре во-
луционерно движење, би дејќи 
"автономистите" ста на ле "пол-
новласни" госпо да ри на Пи-

ринска Македонија. Тоа зна-
чело покосување на це лата 
македонска левица, про дол-
жување на атентатите про тив 
вистинските маке дон ски рево-
луционери во овој крај, како и 
меѓу емиграцијата во Софија.

За да го спречи обед ину-
вањето на македонското ре во-
луционерно движење, но виот 
претседател Цанков, кој дошол 
на власт по воено-фа шис тич-
киот преврат и убис твото на 
неговиот претход ник, пре ди-
звикал серија по литички убис-
тва и меѓусебно истре бување 
на македонската еми грација. А 
средствата на ве ли кобу га риз-
мот биле при ме ну ва ни деце-
нии пред тоа, особено меѓу 
двете светски војни, како и за 
време на Втората светска 
војна во оку пираните тери то-
рии.


