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сторијата се 
повторува! 
Ако борбата 
на ма кедон-
скиот народ 
за своја др-

жа ва беше тешка на поче то-
кот на ми натиот век, заради 
туѓите пропаганди и прити-
соци, особено од соседните 
земји, се чини дека и на по-
четокот на овој XXI век ра-
ботите како да не се про ме-
ниле. Иако веќе реалност, 
очи гледно македонската др-
жа ва им е трн в око на со се-
дите и ако судиме по пос лед-
ните интензивирани наста ни, 
нема да ни биде лесно да се 
справиме со препките и зам-
ките кои истите тие ни ги мес-
тат. За што поточно станува 
збор?

Да почнеме со албанските 
апетити кон Македонија. Поа-
ѓајќи од она што се случи во 
2001 година, но имајќи ги 
пред  вид и сите други орга-
низирани акции на албан ски-
те "борци за човекови пра-
ва", војната беше со една 
един ствена цел - освојување 
и одвојување на делови од 
Македонија и присоедину ва-
ње со другите делови на Бал-
канот во кои живеат Албан-
ци. Дека ова била вистин ска-
та идеја-водилка на "бор ци-
те" на ОНА, го потврди и еден 
од бившите команданти, а де-
нес член на ДУИ во својата 
неодамна промовирана кни-
га за времето минато во ОНА 
(името би требало да й е поз-
нато на јавноста). 

Тоа што е загрижувачки е 
што апетити те на Албанците 
не запираат и секојдневно 
нивните ба рања добиваат 
но  ви форми. И покрај неви-
дената флекси билност во тол  -
кувањето на фамозниот Рам-
ковен дого вор, што доведе 
до доне су вање на неколку 

закони кои дури се и надвор 
од истиот (на пр. форми-
рањето на Те товскиот уни-
верзитет), бара њата на ал-
банските партии ги надми-
нуваат границите на норма-
лата. Тоа може да се потврди 
со нивното барање во Ар-
мијата на Република Ма ке до-
нија, освен на маке дон ски ја-
зик, наредбите да се да ваат и 
на албански јазик. Ка ко и да 
е, се чини нема да им дојде 
крај на нереалните ба рања 
на албанските полити чари, 
зашто нивните апетити се 
повеќе од големи, кога е во 
прашање остварувањето на 
нивната идеја за Голема Ал-
банија.

За грчките негирања на сè 
што е македонско и не се по-
требни многу дискусии. Иако 
во последно време меѓу мно-
гу грчки граѓани постоењето 
на Македонија и на Маке дон-
ците е реалност, сепак по ли-
тичарите ја играат својата иг-
ра, која е позната со децении 
наназад. Но, не се само по ли-
тичарите тие кои не го приз-
наваат нашето име и пос тое-
њето на егејското прашање. 
Голем придонес во целата 
про паганда има и Грчката 
црк ва, која заедно со Срп ска-
та, мошне суптилно и пер-
фидно се трудат да го униш-
тат секое нешто што е со пре д-
знак - македонско. 

Но, мора да се признае и 
фактот дека Македонија со 
векови најмногу страдала од 
свои луѓе, од Македонци по 
род, кои се ставиле во служ-
ба на туѓи интереси и држа-
ви. Вранишковски е само еден 
од карактеристичните при-
ме ри на Македонци, кои са-
мо за да се дограби до моќ и 
до пари, својата рака им ја 
подаде на други цркви, иако 
во матичната имаше исклу-
чително висока и почитувана 

титула. Подадената рака всуш-
ност значеше предавство на 
Македонската православна 
црква, но и Македонија во 
целост. Она што е жално е 
фактот што тој и не е един-
ствениот, ако се земе пред-
вид колку Македонци се под 
влијанија и на српската, на 
грчката и на бугарската про-
паганда кои, исто така, не за-
пираат со векови. 

Спорот меѓу Македон ска-
та и Српската црква не се све-
дува само на прашањето за 
името на нашата црква, ту ку 
и на имотно-правни пра ша-
ња, како она за манастирот 
"Св. Прохор Пчињски". Има и 
некои политички кругови во 
Србија, кои на Македонија сè 
уште гледаат како на "јужна 
бановина", а нас Маке дон ци-
те нè нарекуваат "Чокалии". 
Сепак, мислам дека нивниот 
број е сè помал, зашто и са-
мите се свесни дека едвај се 
справуваат со проблемите во 
сопствената земја, а не уште 
и да се занимаваат со некои 
неостварени соништа на нив-
ните предци. Голема Србија 
(и Македонија како дел од 
неа), ќе остане само сон, заш-
то во изминатите 15 години 
Србите изгубија на вис  тина 
многу, а лесно може да се 
случи да изгубат уште, докол-
ку не заборават на го лемо-
српските апетити. 

Бугарија не е ништо по на-
зад од своите соседи и при-
јатели кога е во прашање не-
гирањето на македонското 
прашање. Акцијата за деле-
ње пасоши на сите маке дон-
ски државјани кои ќе се из-
јаснат како Бугари, односно 
кои ќе признаат дека нив ни-
те предци биле Бугари; не-
приз  навањето на маке дон-
скиот народ и јазик и покрај 
признавањето на маке дон-
ската држава, како и неги-

рањето на постоење на ма-
кедонско малцинство во Бу-
гарија и секојдневните при-
тисоци кои се вршат врз вид-
ни членови на македонските 
друштва во Бугарија, покажу-
ва дека не завршиле ниту бу-
гарската пропаганда и при-
тисоци, туку во последно вре-
ме напротив тие се интен зи-
вираат. Ова се потврдува со 
фактот што е во тек ос но-
вањето партија на Бугарите 
во Македонија. 

Сепак, проблемот не е са-
мо во нашите соседи. Сè тоа 
е резултат на неединството 
кое го покажуваме како на-
род кога се во прашање на-
цио налните интереси. За ни-
едно прашање кое се од не-
сува на македонскиот народ, 
опозицијата и власта не биле 
единствени (кои и да биле на 
едната или на другата стра-
на). Една влада се откажа од 
Македонците од Пиринска 
Македонија, друга влада од 
Македонците од Егејска Ма-
кедонија, а ниту една не по-
кажува некој посебен инте-
рес за Македонците во Ал-
банија, Србија и на Косово 
(Гораните).

Затоа, може да се кон ста-
тира: Ништо не е случајно! 
Се чини дека има нешто во 
целата оваа офанзива која се-
којдневно ни се случува од 
сите страни: Албанците со 
нив  ните барања, српските 
при тисоци врз Црквата, Бу-
гарите со издавањето па со-
ши на македонски граѓани, со 
непризнавањето на маке дон-
ското малцинство и со етаб-
лирањето партија во Ма ке-
донија, Грците со неприз на-
вањето на нашето име и на 
македонското малцинство 
итн. Па, оттука, навистина 
треба да се прашаме: Постои 
ли заговор против Маке до-
нија?


