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ПИСМА
ГЛАС НА ЈАВНОСТА

Т И ВОК  Г Е Н ОЦИДТИВОК  Г Е Н ОЦИД??

"Македонскиот јазол" од 
Ханс-Лотар Штепан
За Македонија: 810 
денари + ПТТ; За Европа: 
13 евра + 8,5 евра за ПТТ 
(препорачано)
За Америка: 18 $ + 13,5 $ 
ПТТ (препорачано)

Почитувани читатели, доколку сакате да ја збогатите Вашата библиотека, неделникот "Македонско сонце" 
Ви нуди избор од пет мошне интересни книги, за кои имавте можност да се информирате  преку нашето 

претставување.

"Богомилството во 
духовната култура на 
Македонија" од Маја 
Ангеловска-Панова
За Македонија: 360 денари 
+ ПТТ; За Европа: 6 евра + 
5,5 евра ПТТ (препорачано)
За Америка: 8 $ + 8,5 $ ПТТ 
(препорачано)

"Грчка антимакедонска 
борба I" (од Илинден до 
Загоричани) од Димитрис 
Литоксоу; За Македонија: 
240 денари + ПТТ
За Европа: 4 евра + 3 евра 
ПТТ (препорачано)
За Америка: 5 $ + 6 $ ПТТ 
(препорачано)

"Битката за Македонија" од 
Владислава Спироска 
За Македонија: 160 денари 
+ ПТТ; За Европа: 2,5 евра + 
3 евра ПТТ(препорачано)
За Америка: 4 $ + 5 $ ПТТ 
(препорачано)

"Локвата и вињари" од 
Лазар Поптрајков
За Македонија: 210 денари 
+ ПТТ; За Европа: 3,5 евра + 
3 евра ПТТ (препорачано)
За Америка: 5 $ + 6 $ ПТТ 
(препорачано)

Книгите можете да ги нарачате на адресата и на е-маил адресата на "Македонско сонце", како и на 
телефонските броеви на Редакцијата. 

На крајот од Втората светска војна во Нирнберг, Гер ма-
нија, беа судени највисоки нацистички достоинственици 
на Третиот рајх за воени, но претежно за злосторства про-
тив човештвото. Поради јасноста на изложеноста, пред да 
одиме натаму, да ги дефинираме поимите:

фашизмот најдобро го дефинирал поранешниот соци ја-
лист и иден лидер на фашизмот во Италија, Бенито Му-
солини: сè е во државата, ништо против државата, ништо 
(не е) над вор од државата.

Нацизмот, пак, е фашизам плус расизам.
И двата система се тоталитарни. Во нив теориски вла-

дее едноумие, едногласие. Системот е еднопартиски. На 
врвот од пирамидата има еден шеф (Мусолини во Италија, 
Хитлер во Германија).

Воени злосторства се убиствата извршени без тоа да го 
налагаат воените потреби. Злосторствата против човеш-
твото се оние кои се извршуваат против лица затоа што 
тие лица се она што се. 

Првото нацистичко злосторство против човештвото из-
вршено врз странци е убиството на триста советски за-
робени војници, со островот Циклон Бе, во концен траци-
ониот логор во Бухенвалд. Заробените црвеноармејци со 
измама, за да не се бранат, биле затворени во гасна ко-
мора и задушени со гас.

По Втората светска војна во текот на годините кои 
следеа, името Германец за одредени лица и кругови низ 

светот стана синоним за злосторник против човештвото, 
што очигледно е расизам кон цел еден народ: германскиот. 
Имено, во даден момент еден народ може да биде из-
лажан од група луѓе "идеолози", пропаганди итн., но лоши 
народи не постојат. Освен тоа, фашизмот и нацизмот се 
појавија како резултат на процеси не само внатрешни, 
италијански или германски, туку и заради кусогледата ак-
тивност на други држави и "др жавници", како и на групи 
луѓе, кои по Првата светска војна ги доведоа до очајување 
италијанскиот и германскиот народ, но ова прашање не е 
предметот на написов. 

Во Нирнберг бранителите - адвокати на обвинетите 
токму поради атмосферата при судењето, а и времето во 
кое тоа се случуваше, мораа стриктно да се придржуваат 
до темата т.е. не смееја да изложат европски и светски 
примери, односно други извршени или во моментот вр-
шени геноциди на оваа несреќна планета од страна на 
други држави и народи. Суде ните беа осудени и им беше 
изречена заслужената казна. 

Имено, вистинска катастрофа за целото човештво би 
било востановување на политички режими отворено ба-
зирани врз нацистичка, расна идеологија, каква што беше 
онаа од Хитлер и од нејзиниот германски идеолог Ро-
зенберг.

Во еуфоријата на победителите по Нирнберг, твр дејќи 
"Никогаш повеќе!", т.е. немало да се дозволи да се случат 



Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат на-
шата отво  реност кон јавноста. Овде автен тично 
об  ја ву ваме и текстови кои не се во со гласност со 
нашата уредувачка политика.

ГЛАС НА ЈАВНОСТА
ПИСМА

Даниел Мелвил
Лозана, Швајцарија

НЕДЕЛНИКОТ "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" И ИЗДАВАЧКАТА КУЌА "ТАБЕРНАКУЛ" ВО ЗАЕДНИЧКА АКЦИЈА!
МАКЕДОНСКИ КЛУБОВИ И ЦРКОВНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ДИЈАСПОРАТА, ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА ОД РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА, ИСПРАТЕТЕ НИ ВАШИ НЕСЕКОЈДНЕВНИ И ИНТЕРЕСНИ НАПИСИ ЗА СВОИТЕ АКТИВНОСТИ, ПРОЕКТИ, 
ПОСТИГНУВАЊА И СЛИЧНО. ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ТОКМУ ВИЕ ДА ДОБИЕТЕ КОМПЛЕТ КНИГИ ОД "ТАБЕРНАКУЛ", КОИ 

ЕДНАШ МЕСЕЧНО ЌЕ ИМ СЕ ДОДЕЛУВААТ НА НАЈУСПЕШНИТЕ, НАЈДОБРИТЕ И НАЈВРЕДНИТЕ.
ЗА ВАШИТЕ АКТИВНОСТИ ИНФОРМИРАЈТЕ НÈ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ ИЛИ ПО ПОШТА! 

УЛ. "ЛЕНИНОВА" БР. 87, 1000 СКОПЈЕ    REDAKCIJA@MAKEDONSKOSONCE.COM  

злосторства од типот на нацистичките, се затвораа, а и де-
нес се затвораат очите пред гено ци дите кои во тој момент 
се вршеа, а и продолжија да се извршуваат врз народите 
во цел светот, меѓу другите и врз македонскиот народ. Се 
вели дека "Историјата ја пишува оној кој по бедил"...

Зборувајќи за македонскиот случај, почнувајќи од XIX 
век, потоа во текот на Балканските војни, па сè до денес, 
анализата покажува дека станува збор за карактеристичен 
физички, културолошки, економски геноцид. Геноцид кој 
јасно се покажува во правна смисла како таков. Една од 
последиците на геноцидирачкиот механизам и техно ло-
гија е оној кој го опишал Џорџ Орвел во неговиот роман 
"1984": двајцата вљубени стануваат индиферентни реци-
прочно. Централната личност сосема ги демантира сво-
ите пора не шни мненија, својот идеализам, и станува со-
мисленик, сојуз ник на својот џелат. За среќа, таквата по-
следица кај Маке донците е само парцијална, но е пот-
полна, тоа е добра на деж за сегашноста, а особено за ид-
нината на македонската етнија, а и за државата. Друга 
позната последица во пси хијатријата е самоуништувачката 
тенденција. Сепак и во тој домен Македонецот не е ра-
дикално уништен, па во дадена ситуација кај него ќе се 
распламти интензивно македонството, ќе се стимулираат 
неговите имунитетни средства кои сложно ќе дејствуваат 
за националниот спас.

Интересно е со иронична насмевка да се следат фа зите 

на она што по независноста на Републиката личи на тивок 
геноцид, свртен директно бескрупулозно против маке-
донскиот народ, чиешто име претставува трн во окото на 
оние дами и господа, кои си зами слуваат дека го "фатиле 
Бога за брада" и иднината не е можно да им донесе не-
пријатни изненадувања, или да ги растури нивните до-
машни есапи. Во Македонија, која геноцидот ја претвори 
во микроскопска земја и нејзиниот народ во микро скоп-
ски, требало да бидат удавени, доуништени, со мал цин-
ства, со уништена економија, во синкре тис тичка кон фу-
зија. Што ли уш те не измислиле тие добро творци! Многу 
забавно е да се погледнат тие добро на мерни души, та да 
се види каква салата, каква мешавина направиле со нив-
ните држави во смисла на малцинствата и недавањето 
мал цински права. Очигледно е дека како што вели Би б-
лијата, тие ја гледаат сламката во окото кај Маке до нците, 
а не гредата во своето око.


