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

МАКЕДОНИЈА  НЕ  СЕ  ПЛАШИ  ОД  МАКЕДОНИЈА  НЕ  СЕ  ПЛАШИ  ОД  
ПРИТИСОКОТ  НА  СОСЕДИТЕПРИТИСОКОТ  НА  СОСЕДИТЕ

Македонија се наоѓа на 
гео стратешко место на Бал-
канот. Во минатото Маке до-
нија била јаболко на раз до-
рот за нашите соседи. Речиси 
сите соседни држави имале 
територијални аспирации кон 
Македонија. Познато е дека 
во Втората балканска војна во 
1913 година, Србија и Бу га-
рија војуваа за Македонија.

Притисокот кон нашата 
тат ковина не престанува и 
денес: СПЦ не ја признава ав-
токефалноста на МПЦ, Буга-
рите не ни го признаваат ја-
зикот и националноста, а Гр-
ците името на нашата држа ва.

СПЦ го засили својот при-
тисок кон МПЦ користејќи го 
расчинетиот владика Јован 
Вранишковски за оства ру ва-
ње на своите национа лис тич-
ки и хегемонистички цели, 
ко   го го поставија за српски 
егзарх во Македонија. Дес-
труктивните дејства на Вра-
нишковски им се добро поз-
нати на македонскиот народ 
и на МПЦ. Имено, тој сака да 
создаде паралелна црква во 
Македонија под името Ох-
ридска архиепископија без 
изразот македонска. Поради 
своето противзаконско од не-
сување, судските власти го 
осудија Вранишковски и тој е 

на издржување затворска каз   -
на во Идризово, поради што 
во Србија се крена голема 
врева. 

Источниот сосед не ни го 
признава нашиот маке дон-
ски јазик и го смета за запад-
 нобугарски дијалект и нас 
Ма   кедонците нè нарекуваат 
Бугари.

Со јужниот сосед сме во 
спор околу името на нашата 
држава. Ним им пречи што 
се викаме Македонија.

На нашите соседи им пре-
чи зборот Македонија и изве-
дените зборови од тој израз. 
Зборот македонски за нив е 
трн в око или коска в грло. 
Зошто? Затоа што тие сакаат 
да нè снема, да не постоиме, 
да исчезнеме. Тие сакаат да 
нема македонски народ, да 
нема македонски јазик, да не-
ма македонска нација и да 
нема македонска автоке фал-
на црква.

Меѓутоа, Република Маке-
донија не се плаши од прити-

сокот на нејзините соседи. 
Тие можат што сакаат да мис-
лат, да говорат и да пишуваат 
за нас, но ние знаеме кои сме 
и што сме. Под уставното име 
нас нè признаа повеќе од сто-
тина држави во светот, меѓу 
кои три постојани членки во 
Советот на ООН - Руската 
федерација, САД и НРК.

Важно е ние Македонците 
да бидеме сплотени, сложни 
и единствени во одбраната и 
во чувањето на нашите на-
цио нални интереси. "Ние ни-
кому не му должиме објас-
нувања за нас, ние еднос-
тавно сме Македонци", рече 
истакнатиот македонски пат-
риот и револуционер Димит-
рија Чуповски. Македонија 
гордо чекори кон својата 
свет ла иднина и нас не нè 
загрижуваат интригите на 
соседите, зашто знаеме дека 
правдата и вистината се на 
наша страна.
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