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Г Р Ч К И  Н Е В И С Т И Н И  З АГ Р Ч К И  Н Е В И С Т И Н И  З А

Од сите невистини кои Гр-
ците ги носат во своите гла-
ви, сакаат да направат исто-
риски вистини за себе.

Во весникот "Време" од 
18.3. 2005 година страница 3, 
читаме: 

ЛОБИ ОД САД СО БАРАЊЕ 
ДО ОН 

"ГРЦИ ГО ПРИТИСКААТ КО-
ФИ АНАН ДА ГО СМЕНИ МА-

КЕДОНСКИОТ САЈТ".

Вистинското име е ФИРОМ 
или Вардарска, а не Ма ке до-
нија, му пишуваат Грци од 
САД на генералниот сек ре-
тар на ОН.

Јас би сакал на Грците кои 
живеат во САД и оние во Гр-
ција да им ги презентирам 
след   ниве два документа:

Резолуција на Вонредниот 
конгрес на КПГ, одржан во де-
кември 1924 година по на цио-
налното прашање. Кон гре сот 
ја прифати паролата: Един-
ствена Македонија и Тракија.

ОДЛУКИ НА ВОНРЕДНИОТ 
КОНГРЕС ПО 

НАЦИОНАЛНОТО 
ПРАШАЊЕ

Комунистичката партија во-
ди непомирлива борба про-
тив империјалистичката бур-
жоазија за уривање на ка пи-
талистичкиот систем и вос-
пос тавување власт на ра бот-
ниците и селаните. Во оваа 
своја борба таа ги обединува 
широките маси на експлоа ти-
раните и потиснуваните. Вла   -
дејачката буржоазија, екс-
плоа  тирајќи ги работниците 
и цедејќи ги селаните, пот чи-
нува под своја власт и екс-
плоатација дури и цели на-
ции, додека лицемерно из-
мис лено "ломоти" за заштита 
на малите народи. Капита лиз-
мот на вла де јач ката нација 
политички ги по тиснува на-
ци оналните мал цинства и ги 
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лишува од сите права (јазик, 
училишта, вер ски слободи 
итн.). Спро ве ду ва политика 
на насилна дена цио нали за-
ција за да го за ду ши со такви 
мерки отпорот на потис на ти-
те нацио нал нос ти и на тој на-
чин да си обез беди нескро те-
на експлоата ција врз нив. Ко-
мунистичката партија е един-
ствена партија која во ди жес-
тока борба против на сил ство-
то, против поли ти ка та на по-
тиснување и еко ном ска екс-
пло атација на други народи. 
Борејќи се против бур жоа зи-
јата, Кому нистич ка та партија 
на Грција ја пот кре пува се ко-
ја вистински рево луцио нер-
на борба на тие на роди про-
тив нивното нацио нално по-
тиснување и го про кламира 
правото на само оп ре делу ва-
ње на секоја нација, дури до 
нејзино отцепување и фор-
ми рање своја неза вис на др-
жа ва.

На Балканот каде што вла-
дејачката буржоазија во се-
која држава потиснува многу 
други народности, поткре па-
та на борбата на тие народ-
ности од Комунистичката пар-
тија на Грција денес добива 
ре   шавачка важност за соци-
јалистичка револуција. Значе-
њето на борбата против на-
цио  налното потиснување ста-
нува уште поголемо, дотолку 
повеќе што народностите по-
тиснати од балканската бур-
жоазија по својот социјален 
состав, главно, се селски ма-
си, а нивната борба за соп-
ственото национално ослобо-

дување е истовремено и бор-
ба на сиромашните селски 
ма си против странските зем-
јопоседници и капиталисти. 
Единствениот фронт на ра-
бот ниците, селаните и потис-
натите народности во бор-
бата против потиснувачката 
буржоазија за правата на вис-
тинско самоопределување на 
народностите, за обеди ну ва-

ње на сите балкански народи 
во една балканска феде ра ци-
ја, е основната парола на Ко-
мунистичката партија на Гр-
ција. Овој став Комун истич ка-
та партија на Грција го спро -
ве дува целосно по пра ша ње-
то на Македонија и Тракија.

Последиците од империја-
листичките војни на Бал ка-
нот и условите (за мир) кои 
следеа по нив, не само што 
не го решија, туку уште по ве-
ќе го комплицираа нацио нал-
ното прашање во Македонија 
и Тракија. Народите од двете 
земји, откако повеќе години 
ги трпеа агресивните напади 
на буржоазијата од сосе дни-
те држави, се проредија од 
долгогодишните војни, запад-
наа во економска катас тро-
фа, на крај беа поделени ме-
ѓу Србија, Бугарија, Турција и 
Грција. До поделба на маке-
донскиот и на тракискиот на-
род дојде согласно поли тич-
ките и воените сили со кои 
располагаше секоја од воју-
вачките бандитски држави и 
согласно со противречните 
ин тереси на западните импе-
ријалистички сили. Под нив 
овие држави се потчинети и 
со поделбата на слабите на-
роди тие настојуваат да до-
бијат силни потпори за свои-

те агресивни и антире волу-
ционерни планови на Бал ка-
нот и на Блискиот Исток. До-
дека од една страна подел-
бата го стави македонскиот 
народ под национален јарем 
на буржоазијата од со сед ни-
те држави, од друга страна, 
пак, таа уште повеќе ја за си-
ли конкуренцијата меѓу тие 
држави, дополнета со опас-
ности од нови војни. Откако 
не го искористи по волниот 
случај да добие по морска 
база во Фјуме (под разбирај 
Риека), Србија сега настојува 
да создаде таква ба  за сле гу-
вајќи во Солун и во тоа има 
поддршка од Ита лија. Од дру-
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га страна, аспи рациите на 
бу   гарската бур жоазија на 
грчкиот дел на Македонија и 
на многубројни начини ма ни-
фестираната тен  денција да се 
симне на Егеј ското Море, 
прет ставуваат нов обид за 
воено суд ру ва ње. Опасноста 
од избув ну ва ње нова војна 
на Балканот, која по ужасот 
ќе ги надмине сите прет ход-
ни, е очигледна. Српската и 
грчката бур жоа зија продол-
жуваат бесно по патот на вое-
ните подготовки. Мирот на 
Бал канот, токму по ради вкрс-
тувањето на импе ријалис-
тичките аспирации врз Ма ке-
донија и Тракија, е под пос-
тојано застрашување од ед-
на нова војна, која мо же да 
избувне секој ден. А од друга 
страна, уште поголема опас-
ност претставува заси ле ната 
конкуренција меѓу импе ри ја-
листичките сили (Ан гли ја, 
Фран ција, Италија), за хе-
гемонија на Балканот и на Цр-
ното Море, како и нивната 
тенденција Балканот да го 
претворат во воена база за 
операции против Советскиот 
Сојуз. Покрај сите обиди на 
бал канската буржоазија да 
ги рас    цепи македонскиот и 
тра кискиот народ, сеејќи ме-
ѓу нив национална омраза, 
тие сепак секогаш копнеат и 
се бо рат за ослободување од 
странскиот национален јарем.

Поделбата на Македонија 
меѓу Југославија, Грција и Бу-
гарија го засилува уште пове-
ќе копнежот кај Македонците 
да ги обединат трите дела на 
својата распарчена татко ви-
на и да создадат една Маке-
донија, единствена и неза-
вис    на. Истиот копнеж за ед-
на единствена независна Тра-
кија го обединува тракискиот 
народ, којшто е разделен на 
три дела од Грција, Турција и 
Бугарија. Бугарската бур жо а-
зија от секогаш се обидувала 
со сво ите органи во нацио-
налните македонски орга ни-
зации да ја искористи ослобо-
дителната борба на маке дон-
скиот на род и да ја потчини 
на за во јувачките планови за 
загра бување и на другите де-
лови на Македонија. Југосло-
вен ската и грчката бур жоа зи-
ја, од друга страна, се оби ду-
ваат со политика на насил-
ствена експлоатација и де-
нацио на лизација, како и со 
коло ни зирање на земјата со 
сона родници бегалци, да при -

ка жат дека е решено нацио-
нал ното прашање во маке-
дон ски   те провинции, кои тие 
ги држат под своја власт. Грч-
ката буржоазија во вре мето 
од кога под свое вла де ење 
др   жи еден дел од Ма ке до-
нија и од Тракија, го до ка жа 
многу добро лицемерниот ка-
рактер на своите прок ла ма-
ции за "ослободување на по-
робените браќа". Таа ги пот   -
чи ни народите од овие про-
винции под јаремот на еко-
номската експлоатација и по-
литичкото потиснување и 
роп   ството, но уште повеќе го 
поттикна копнежот на ма ке-
донските и тракиските ра бот-
ничко-селански маси за нив-
но ослободување.

Најпосле, со својата аван-
туристичка импери јалис тич-
ка политика во Мала Азија и 
со срамната размена на на се-
ленијата, грчката буржоа зија 
успеа да исели од тат ков ска-
та им земја повеќе од еден 
милион луѓе. И сега на брзина 
и конвулсивно пове ќето 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 
сво е   то владеење и утре да ги 
има како топовско месо во 
војната која ја подготвува 
про    тив своите противници.

Поради оваа состојба ма-
кедонското и тракиското пра-
шање претставуваат един-
ствен и многу сериозен проб-
лем за кој КПГ е должна да се 
бори заедно со другите брат-
ски партии на Балканот и 
под раководство на Бал кан-
ската комунистичка феде ра-
ција и да го реши во духот на 
пролетерската револуција на 
Балканот.

Конгресот прифаќа дека 
па       ролите кои се фор мули ра-
ни во VI и VII балканска кон-
ференција - "Единствена и не-
зависна Македонија", "Един-
ствена и независна Тракија", 
се сосема правилни и вис тин-
ски револуционерни. Паро-
лите за автономија на разните 
делови на Ма ке до нија и Тра-
кија во гра ниците на една од 
гра ѓан ските др жави кои се 
соз дадени на вештачки на-
чин со Се врс ки от договор и 
со другите им перијалистички 
договори тре ба да се от фр лат, 
бидејќи се опорту нис тички и 
се во при лог на тен денциите 
на бо га тите еле менти кај ма-

ке дон ското и тракиското на-
се ле ние, кои одат заедно со 
вла де јач ки те класи од тие 
др жави кон социјално и на-
цио нално по тиснување на си-
ро маш ните народни слоеви 
во Ма  кедонија и Тракија.

Истовремено Конгресот 
под влекува дека рево лу цио    -
нерната борба на маке дон-
скиот и на тракискиот народ 
за национална и еко номска 
еманципација, не може да да-
де резултати, ос вен ако се во-
ди во сог лас ност со ре во-
луционерните работници и 
селани од се која балканска 
земја. Непосредните задачи 
на КПГ во врска со нацио нал-
ното прашање се: Неу мор на 
борба против потис ну вач ка-
та политика на грч ката бур-
жоазија во Маке донија и Тра-
кија; бес ком промисна борба 
против се каков вид шо ви ни-
зам и на ционализам на вла де-
јач ка та грчка буржоазија и 
неј зините обиди да го на ка ле-
ми таквиот национа ли зам кај 
заостанатите маси.

Подвлекувајќи го како ос-
новна политичка парола пра-
вото на народите од Ма ке до-
нија и Тракија за само опре-
делување до отцепу вање од 
Грција и соз да ва њето един-
ствена и неза висна држава 
со поробе ните и угнетените 
делови на нивната земја од 
бал канските буржоазии, КПГ 
ги поткрепува сите на цио нал-
ни и политички барања на по-
тиснатите народи (на цио нал-
но училиште, на ционална мес-
на само уп ра ва, верска сло-
бода, по чи тување на нацио-
налните народни обичаи).

Во оваа своја борба, со 
сите свои сили, КПГ ќе го пот-
крепи националното ре во лу-
ционерно движење на потис-
натите народи на Ма кедо ни-
ја и на Тракија за соз давање 
независни ре публики и за-
ед но со дру гите револу цио-
нерни ор га низации на Ма-
кедонија и Тракија, со ма ке-
донските и тракиските ра-
ботни маси ќе се бори про-
тив нацио налниот и соци јал-
ниот ја рем, наметнат од грч-
ката и од балканската бур жо-
азија и за обединување на 
труд бениците од Балканот во 
една балканска федера ција. Ис-
то така, КПГ е должна да се 
бори нај неком про мисно про-
тив колонијал ната поли тика 
на грчката буржоазија во Ма-
кедонија и во Тракија, да го 
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де мас кира, особено пред бе-
гал ските маси, реак ционер ни-
от и потиснувачкиот ка рак тер 
на буржоаската по ли тика и 
да ги обедини по тиснатите и 
сиромашните се лани и бе-
галците во Ма кедонија и во 
Тракија под своите па ро ли: 
(сите тур ски, манастирски, 
при ват ни и др жавни големи 
по седи на се ланите и бе гал-
ците). "Нацио налните со ве ти 
и согласно со интересите на 
сиромашните безимот ните жи-
тели за по делбата на земјата 
и за пра шањето на бе гал-
ското насе ление". Заеднич ка-
та борба на грч   киот про ле те-
ријат, си ро маш ните селани и 
ра бот ните се лско-бегалски ма-
си од Ма кедонија и од Тра ки-
ја, заедно со работниците и 
селаните од другите бал-
кански земји, за неза вис ност 
на Маке до нија и на Тра    ки-
ја, за соз да вање фе де ра ци-
ја на бал канските на роди, е 
борба за от фрл а ње на јаремот, 
на мет нат од балканската бур-
жо азија и европскиот импери-
јали зам, за спасување на бе-
галските маси од гладот, не-

маш ти ја та и сигурната смрт, 
за осуе тување на застрашу-
вач ка та нова балканска вој-
на и за обезбедување мирен 
жи вот и економска благо сос-
тојба на сите балкански на-
роди.

("Ризоспастис", 6-7 фев ру-
ари 1925 година, превод од 
грчки)

МОЈ КОМЕНТАР

Со одржувањето на Вон-
редниот конгрес во 1924 го-
дина, КПГ им одржа прек-
расна лекција на Грците, де ка 
Македонците не се ниш то 
друго туку Македонци од 
пред повеќе илјади го дини. 
Тоа е факт кој никој не може 
да го побива и да го негира. 
Токму затоа на ши те соседи 
(Грците) се оби дувале со сила 
да нè обез личуваат и да нè 
прис во ју ваат. За жал, иако 
сме пре жи веале многу ма-
ки и стра дање од страна на 
Грците, тие сепак не успевале 
да нè однародат и да нè по-
корат да станеме она што не 
сме - Грци. Но, ние секогаш 

сме останувале Ма кедонци, 
а тоа ќе останеме и засе ко-
гаш ќе бидеме. Ме ѓу тоа, за-
тоа што грч ката бур жоа зија 
не мо же ше да ги униш ти Ма-
ке дон ците со сила и од нас 
да нап рави Грци, се га нас то-
јува со по мош на ОН и ЕУ, ка-
ко и некои од пого лемите си-
ли, да ни го про мени името и 
национал ниот идентитет. Убе-
ден сум дека маке донскиот 
народ тоа не ма да го дозволи 
и дека ќе бидеме она што 
сме биле отсе когаш - Ма ке-
донци. До колку, пак, ОН и ЕУ 
и некои од поголемите сили 
зас та нат зад Грција да й по-
могнат да й се наметне но во 
име на Македонија, то гаш 
длабоко сум убеден де ка 
повеќе нема да постојат ниту 
ОН ниту ЕУ, односно ќе деј-
ствуваат во интерес на им пе-
рија листич ките си ли, кои са-

ка ат да го осво ју ваат светот и 
да вла деат со по малите и уг-
не тени на роди. Претсе да те-
лот на Вла да та, Владо Буч ков-
ски, и прет се да телот на Репуб-
лика Ма ке до нија, Бранко 
Цр вен ковски, мора да за-
земат цврст став во однос на 
про мената на името. Со тоа 
ќе го охрабрат македонскиот 
на род да зас тане цврсто на 
по зицијата де ка името на 
нашата Република нема пра во 
никој да го ме нува. И со тоа 
еднаш засе ко гаш да се стави 
крај со по иг ру ва њето со на-
шата др жава Ре публика Ма-
ке до нија, или со било кои 
други ра бо ти со коишто нè 
при тискаат разни дојденци 
од надвор.

Глигор Ралповски,
Скопје


