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ГЛАС НА ЈАВНОСТА

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.

ДА  СЕ  СООЧИМЕ  СО  ФАКТИТЕ !ДА  СЕ  СООЧИМЕ  СО  ФАКТИТЕ !
Тоа што го преокупира мо-

јот ум важи и за повеќето Ма-
кедонци, особено за оние кои 
како такви си ја зачувале на-
ционалната свест. Ова се слу-
чува затоа што бугарската др-
жавна пропаганда не прес та-
нува. Таа ниту за момент не 
го прекинува својот антима-
кедонизам, паралелно со дек-
ларативното пријателство, 
доб  ронамерноста и меѓу себ-
ната соработка. Ако во мо-
мен тот тоа го нема на еден 
телевизиски канал, го има на 
друг, исто е и со радио прог ра-
мите. Да не ги спомнувам 
весниците, напишаното оста-
нува трајно да сведочи за ка-
рактерот и зафатот на таа про-
паганда, но и за улогата на пе-
чатените медиуми како неј-
зин составен дел. 

Конкретен повод за пис-
мо во е предавањето "Сите Бу-
гари заедно", кое се емитува 
на кабелската телевизија СКАТ. 
Знаејќи ги основните цели на 
оваа телевизија, особено на 
тоа пропагандистичко преда-
вање, со години одбивам да 
се приклучам. Факт кој многу 
ги изненадува речиси сите 
почитувачи на ова преда ва-
ње во населеното место каде 
што живеам. Тоа е така би деј-
ќи знаат дека сум Македонец, 
а на него се слушаат ис клу-
чително македонски песни и 
наши ора. При тоа, секој дне-
вие е прибегнувањето кон ин-
телектуално пиратство, би деј-
ќи се свират и се пеат ав тор-
ски песни на познати маке-
донски уметници. Каде што е 
можно, по настојување на во-
дечкиот организатор, одмет-
никот Никола Григоров, спо-
ред вкусот и желбата на пе-
јачите, чести се случаите да 
се менуваат содржините на 
песните, само да им се при-
даде бугарско патриотско зву -
чење. Секако, каде што тоа е 
можно. Но, се задоволуваат 
да сменат и некои зборови, 
небаре со тоа песните ги пра-

ват навистина бугарски. Не 
само тоа, туку во паузите се 
врши ефикасен атак врз свес-
та на илјадници гледачи, пе-
рејќи им ги мозоците преку 
познатиот рецепт на веќе со-
фистицираната државна про-
паганда. 

Откако го следам ова про-
пагандистичко предавање 
ин  формациите ги добивам 
без да ги барам, од неговите 
почитувачи. И покрај ус пе-
хот во доменот на пропа ган-
дата, односно на "бугар шти-
ната и б'лгарскиот карактер 
на Македонија", никој ниту се 
сомнева во суштината на за-
бавниот дел и неговите умет-
нички квалитети. Дури др-
жав јаните на Бугарија, глав-
но, од тракиско етничко по-
текло се лутат затоа што во 
предавањето нема песни и 
музика од нивниот крај!

Меѓутоа, сега не сакајќи, 
го гледам доволно долго за 
да си земам за право да збо-
рувам и да пишувам за него. 
Се случи откако бев поканет 
со пријателите и роднините 
да го празнуваме 70-го диш-
ниот јубилеј на еден од нив, 
инаку со македонски корен, 
се разбира, со бугарско вос-
питување, како последица од 
пропагандата. Уште невле зе-
ни во дворот на домаќинот, 
од отворената врата каде што 
требаше да прославуваме, 
јасно се слушаше македонска 
музика. Внукот седнат кај де-
дото не дочека да се поз дра-
виме и ми рече: Таа музика  ја 
пуштивме за тебе, само ма ке-
донски песни се пеат! Него-
вата реакција не беше слу чај-
на, многу добро знае дека 
сум Македонец, но и тоа де-
ка од таткова страна е со ма-
кедонски корени. Ова два-
нае    сетгодишно момче, со ма-
ло потсетување на некои ис-
ториски и други факти, со-
сема јасно ги сфаќа конт ро-
верзите на бугарската про па-
ганда и лагите во нивните 

кни   ги. Покрај нашата убава 
музика и песни, сакале или 
не, гледачите ги слушаат и 
пропагандните зборови од 
соговорникот на одметникот 
Никола Григоров, намерно 
избран од него за да зборува 
по претходно договорена ше-
ма. Сите теми се обе ди не ти 
под бугарскиот национално-
идеолошки став: Македон ци-
те се Бугари (се разбира, нај-
вистински), а Македонија от-
секогаш била и е со бугарски 
дух и карактер!

Малку сум слушал од нив, 
но сфатив дека тие го збо ру-
ваат она што одамна го знам. 
Сега на гледачите им се су-
герираше дека има кон ти нуи-
тет во историските рево лу-
ционерни дела меѓу "б'лга-
рите" од Мизија, Тракија и од 
Македонија. За да биде што 
поубедлив во својата теза, 
кажаното го илустрира со 
покажување на едно му зеј-
ско знаме на востаниците од 
Копривштица, кое многу ли-
чело на тоа од Пијанечкото 
востание. Но, пред сè, заради 
"бугарското" лавче на нив. 
Покрај ова, зборуваше и за 
сличноста на ајдучкото дви-
жење. Предавањето е дел од 
богатиот пропаганден ар се-
нал на Бугарија. Продолжува 
дамнешната традиција пом-
пезно да се слават осво ју вач-
ките војни за Македонија, за-
падна и источна Тракија. На 
било какви прослави, спом-
нувајќи ги овдешните пад на-
ти борци, секогаш паралелно 
со нив, покрај рапор тира ње-
то отсуство на загинатите од 
армиските единици за "осло-
бодувањето на б'лгарите од 

Македонија" и патетичките 
националистичко-пат риот ски 
слова, ги извикуваат и ими-
ња та на македонските рево-
луционери, како продол жу-
вачи на бугарското ослобо-
ди  телно движење. А ниту 
збор за тоа дека на било ка-
ков концерт преовладуваат 
македонската музика и пес-
ни, но тие секогаш се промо-
вираат како бугарски на род-
ни песни од Македонија - 
слич но на оние од Приду на-
вието, Добруџа и др.

Одземајќи го нашето и 
презентирајќи го како свое, 
големобугарските стратези 
како да не сознаваат колкав 
ризик преземаат за својата 
префалена, а вештачки соз-
дадена бугарштина. А и ма-
кедонските медиуми и науч-
ници на Македонија, исто та-
ка не сознаваат колкава при-
лика за афирмација на ма ке-
донштината во Европа и во 
светот им нуди самата, анти-
македонска, пропаганда на 
Бугарија, од нејзиниот по че-
ток до денес, и колку богато 
поле за работа на маке дон-
ските политичари, оние од Р 
Македонија, но и овдешните. 
Нациошовинистички рас по-
ложените големобугаристи 
уште на почетокот на бу гар-
ската искривоколчена демо-
кратија повикуваа: Да ја об-
јавиме целата вистина за Ма-
кедонија, но објавуваат само 
стари лаги, како и на целосно 
читање на историјата. Зошто 
не, но не по нивен начин, 
туку објективно и научно! 
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