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ГРЧКИ НЕВИСТИНИ ЗА
МАКЕДОНСКИ
ИСТОРИСКИ ВИСТИНИ

Од сите невистини кои Грците ги носат во своите глави, сакаат да направат историски вистини за себе.
Во весникот "Време" од
18.3. 2005 година страница 3,
читаме:
ЛОБИ ОД САД СО БАРАЊЕ
ДО ОН
"ГРЦИ ГО ПРИТИСКААТ КОФИ АНАН ДА ГО СМЕНИ МАКЕДОНСКИОТ САЈТ".
Вистинското име е ФИРОМ
или Вардарска, а не Македонија, му пишуваат Грци од
САД на генералниот секретар на ОН.
Јас би сакал на Грците кои
живеат во САД и оние во Грција да им ги презентирам
следниве два документа:
Резолуција на Вонредниот
конгрес на КПГ, одржан во декември 1924 година по националното прашање. Конгресот
ја прифати паролата: Единствена Македонија и Тракија.
ОДЛУКИ НА ВОНРЕДНИОТ
КОНГРЕС ПО
НАЦИОНАЛНОТО
ПРАШАЊЕ

Комунистичката партија води непомирлива борба против империјалистичката буржоазија за уривање на капиталистичкиот систем и воспоставување власт на работниците и селаните. Во оваа
своја борба таа ги обединува
широките маси на експлоатираните и потиснуваните. Владејачката буржоазија, експлоатирајќи ги работниците
и цедејќи ги селаните, потчинува под своја власт и експлоатација дури и цели нации, додека лицемерно измислено "ломоти" за заштита
на малите народи. Капитализмот на владејачката нација
политички ги потиснува националните малцинства и ги

лишува од сите права (јазик,
училишта, верски слободи
итн.). Спроведува политика
на насилна денационализација за да го задуши со такви
мерки отпорот на потиснатите националности и на тој начин да си обезбеди нескротена експлоатација врз нив. Комунистичката партија е единствена партија која води жестока борба против насилството, против политиката на потиснување и економска експлоатација на други народи.
Борејќи се против буржоазијата, Комунистичката партија
на Грција ја поткрепува секоја вистински револуционерна борба на тие народи против нивното национално потиснување и го прокламира
правото на самоопределување на секоја нација, дури до
нејзино отцепување и формирање своја независна држава.
На Балканот каде што владејачката буржоазија во секоја држава потиснува многу
други народности, поткрепата на борбата на тие народности од Комунистичката партија на Грција денес добива
решавачка важност за социјалистичка револуција. Значењето на борбата против националното потиснување станува уште поголемо, дотолку
повеќе што народностите потиснати од балканската буржоазија по својот социјален
состав, главно, се селски маси, а нивната борба за сопственото национално ослободување е истовремено и борба на сиромашните селски
маси против странските земјопоседници и капиталисти.
Единствениот фронт на работниците, селаните и потиснатите народности во борбата против потиснувачката
буржоазија за правата на вистинско самоопределување на
народностите, за обединува-
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ње на сите балкански народи
во една балканска федерација, е основната парола на Комунистичката партија на Грција. Овој став Комунистичката партија на Грција го спроведува целосно по прашањето на Македонија и Тракија.
Последиците од империјалистичките војни на Балканот и условите (за мир) кои
следеа по нив, не само што
не го решија, туку уште повеќе го комплицираа националното прашање во Македонија
и Тракија. Народите од двете
земји, откако повеќе години
ги трпеа агресивните напади
на буржоазијата од соседните држави, се проредија од
долгогодишните војни, западнаа во економска катастрофа, на крај беа поделени меѓу Србија, Бугарија, Турција и
Грција. До поделба на македонскиот и на тракискиот народ дојде согласно политичките и воените сили со кои
располагаше секоја од војувачките бандитски држави и
согласно со противречните
интереси на западните империјалистички сили. Под нив
овие држави се потчинети и
со поделбата на слабите народи тие настојуваат да добијат силни потпори за своите агресивни и антиреволуционерни планови на Балканот и на Блискиот Исток. Додека од една страна поделбата го стави македонскиот
народ под национален јарем
на буржоазијата од соседните држави, од друга страна,
пак, таа уште повеќе ја засили конкуренцијата меѓу тие
држави, дополнета со опасности од нови војни. Откако
не го искористи поволниот
случај да добие поморска
база во Фјуме (подразбирај
Риека), Србија сега настојува
да создаде таква база слегувајќи во Солун и во тоа има
поддршка од Италија. Од дру-
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кажат дека е решено националното прашање во македонските провинции, кои тие
ги држат под своја власт. Грчката буржоазија во времето
од кога под свое владеење
држи еден дел од Македонија и од Тракија, го докажа
многу добро лицемерниот карактер на своите прокламации за "ослободување на поробените браќа". Таа ги потчини народите од овие провинции под јаремот на економската експлоатација и политичкото потиснување и
ропството, но уште повеќе го
поттикна копнежот на македонските и тракиските работничко-селански маси за нивно ослободување.
Најпосле, со својата авантуристичка империјалистичка политика во Мала Азија и
со срамната размена на населенијата, грчката буржоазија
успеа да исели од татковската им земја повеќе од еден
милион луѓе. И сега набрзина
и конвулсивно повеќето од
тие несреќници сака да ги
насели во Македонија и во
Тракија и да ги употреби за
насилно погрчување на тие
земји, за зацврстување на
своето владеење и утре да ги
има како топовско месо во
војната која ја подготвува
против своите противници.
Поради оваа состојба македонското и тракиското прашање претставуваат единствен и многу сериозен проблем за кој КПГ е должна да се
бори заедно со другите братски партии на Балканот и
под раководство на Балканската комунистичка федерација и да го реши во духот на
пролетерската револуција на
Балканот.
Конгресот прифаќа дека
паролите кои се формулирани во VI и VII балканска конференција - "Единствена и независна Македонија", "Единствена и независна Тракија",
се сосема правилни и вистински револуционерни. Паролите за автономија на разните
делови на Македонија и Тракија во границите на една од
граѓанските држави кои се
создадени на вештачки начин со Севрскиот договор и
со другите империјалистички
договори треба да се отфрлат,
бидејќи се опортунистички и
се во прилог на тенденциите
на богатите елементи кај ма-

кедонското и тракиското население, кои одат заедно со
владејачките класи од тие
држави кон социјално и национално потиснување на сиромашните народни слоеви
во Македонија и Тракија.
Истовремено Конгресот
подвлекува дека револуционерната борба на македонскиот и на тракискиот народ
за национална и економска
еманципација, не може да даде резултати, освен ако се води во соглас ност со револуционерните работници и
селани од секоја балканска
земја. Непосредните задачи
на КПГ во врска со националното прашање се: Неуморна
борба против потиснувачката политика на грчката буржоазија во Македонија и Тракија; бескомпромисна борба
против секаков вид шовинизам и национализам на владејачката грчка буржоазија и
нејзините обиди да го накалеми таквиот национализам кај
заостанатите маси.
Подвлекувајќи го како основна политичка парола правото на народите од Македонија и Тракија за самоопределување до отцепување од
Грција и создавањето единствена и независна држава
со поробените и угнетените
делови на нивната земја од
балканските буржоазии, КПГ
ги поткрепува сите национални и политички барања на потиснатите народи (национално училиште, национална месна самоуправа, верска слобода, почитување на националните народни обичаи).
Во оваа своја борба, со
сите свои сили, КПГ ќе го поткрепи националното револуционерно движење на потиснатите народи на Македонија и на Тракија за создавање
независни републики и заедно со другите револуционерни организации на Македонија и Тракија, со македонските и тракиските работни маси ќе се бори против националниот и социјалниот јарем, наметнат од грчката и од балканската буржоазија и за обединување на
трудбениците од Балканот во
еднабалканскафедерација.Исто така, КПГ е должна да се
бори најнекомпромисно против колонијалната политика
на грчката буржоазија во Македонија и во Тракија, да го
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га страна, аспирациите на
бугарската буржоазија на
грчкиот дел на Македонија и
на многубројни начини манифестираната тенденција да се
симне на Егејското Море,
претставуваат нов обид за
воено судрување. Опасноста
од избувнување нова војна
на Балканот, која по ужасот
ќе ги надмине сите претходни, е очигледна. Српската и
грчката буржоазија продолжуваат бесно по патот на воените подготовки. Мирот на
Балканот, токму поради вкрстувањето на империјалистичките аспирации врз Македонија и Тракија, е под постојано застрашување од една нова војна, која може да
избувне секој ден. А од друга
страна, уште поголема опасност претставува засилената
конкуренција меѓу империјалистичките сили (Ан глија,
Франција, Италија), за хегемонија на Балканот и на Црното Море, како и нивната
тенденција Балканот да го
претворат во воена база за
операции против Советскиот
Сојуз. Покрај сите обиди на
балканската буржоазија да
ги расцепи македонскиот и
тракискиот народ, сеејќи меѓу нив национална омраза,
тие сепак секогаш копнеат и
се борат за ослободување од
странскиот национален јарем.
Поделбата на Македонија
меѓу Југославија, Грција и Бугарија го засилува уште повеќе копнежот кај Македонците
да ги обединат трите дела на
својата распарчена татковина и да создадат една Македонија, единствена и независна. Истиот копнеж за една единствена независна Тракија го обединува тракискиот
народ, којшто е разделен на
три дела од Грција, Турција и
Бугарија. Бугарската буржоазија отсекогаш се обидувала
со своите органи во националните македонски организации да ја искористи ослободителната борба на македонскиот народ и да ја потчини
на завојувачките планови за
заграбување и на другите делови на Македонија. Југословенската и грчката буржоазија, од друга страна, се обидуваат со политика на насилствена експлоатација и денационализација, како и со
колонизирање на земјата со
сонародници бегалци, да при-
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демаскира, особено пред бегалскитемаси,реакционерниот и потиснувачкиот карактер
на буржоаската политика и
да ги обедини потиснатите и
сиромашните селани и бегалците во Ма кедонија и во
Тракија под своите пароли:
(сите турски, манастирски,
приватни и државни големи
поседи на селаните и бегалците). "Националните совети
и согласно со интересите на
сиромашните безимотните жители за поделбата на земјата
и за прашањето на бегалското население". Заедничката борба на грчкиот пролетеријат, сиромашните селани и
работните селско-бегалски маси од Македонија и од Тракија, заедно со работниците и
селаните од другите балкански земји, за независност
на Македонија и на Тракија, за соз да вање фе де ра ција на балканските народи, е
борба за отфрлање на јаремот,
наметнат од балканската буржоазија и европскиот империјализам, за спасување на бегалските маси од гладот, не-

маштијата и сигурната смрт,
за осуетување на застрашувачката нова балканска војна и за обезбедување мирен
живот и економска благосостојба на сите балкански народи.
("Ризоспастис", 6-7 февруари 1925 година, превод од
грчки)
МОЈ КОМЕНТАР
Со одржувањето на Вонредниот конгрес во 1924 година, КПГ им одржа прекрасна лекција на Грците, дека
Македонците не се ништо
друго туку Македонци од
пред повеќе илјади години.
Тоа е факт кој никој не може
да го побива и да го негира.
Токму затоа нашите соседи
(Грците) се обидувале со сила
да нè обезличуваат и да нè
присвојуваат. За жал, иако
сме преживеале многу маки и страдање од страна на
Грците, тие сепак не успевале
да нè однародат и да нè покорат да станеме она што не
сме - Грци. Но, ние секогаш
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сме останувале Македонци,
а тоа ќе останеме и засекогаш ќе бидеме. Меѓутоа, затоа што грчката буржоазија
не можеше да ги уништи Македонците со сила и од нас
да направи Грци, сега настојува со помош на ОН и ЕУ, како и некои од поголемите сили, да ни го промени името и
националниот идентитет. Убеден сум дека македонскиот
народ тоа нема да го дозволи
и дека ќе бидеме она што
сме биле отсекогаш - Македонци. Доколку, пак, ОН и ЕУ
и некои од поголемите сили
зас танат зад Грција да й помогнат да й се наметне ново
име на Македонија, тогаш
длабоко сум убеден дека
повеќе нема да постојат ниту
ОН ниту ЕУ, односно ќе дејствуваат во интерес на империјалистичките сили, кои са-

каат да го освојуваат светот и
да владеат со помалите и угнетени на роди. Претседателот на Владата, Владо Бучковски, и претседателот на Република Македонија, Бранко
Црвенковски, мора да заземат цврст став во однос на
промената на името. Со тоа
ќе го охрабрат македонскиот
народ да застане цврсто на
позицијата дека името на
нашата Република нема право
никој да го менува. И со тоа
еднаш засекогаш да се стави
крај со поигрувањето со нашата држава Република Македонија, или со било кои
други работи со коишто нè
притискаат разни дојденци
од надвор.
Глигор Ралповски,
Скопје

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата
уредувачка политика.

