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ГЛАС НА ЈАВНОСТА ФОРУМ
ПОСЛЕДНАТА  КОЛОНИЈА  ВО  ЕВРОПА !ПОСЛЕДНАТА  КОЛОНИЈА  ВО  ЕВРОПА !

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.

Според дефинициите од лек-
сиконите и енциклопедиите, 
колонија претставува со си-
ла заземена територија на ед-
на држава или народ. При чи-
ни за тоа се освојувачките 
нагони на оние кои мислат 
де ка се силни и моќни. Тоа го 
оп равдуваат со намерата на-
водно да цивилизираат не кои 
примитивни и диви народи, 
или со желбата, наводно, да 
ослободат некои соседни на-
роди од други колонијални 
моќници! Колонизацијата ка-
ко појава и процес е позната 
уште од древнина. Народите 
на колониите порано биле 
претворани во робови, а во 
поново, па и во наше време, 
брутално се раселуваат, про-
теруваат и систематски се 
аси милираат. За жал, осво ју-
вачките нагони кај оние што 
мислат дека се силни и моќ-
ни, прогресивно се присутни. 
Како резултат на сè, во ис то-
ријата бележиме постојани 
ос војувачки и колони затор-
ски, како и ослободителни 
вој ни. На освоениот Балкан 
луѓето биле претворени во 
тотално обесправена раја. Со-
сема логично и оправдано, 
рајата постојано се оби ду ва-
ла да го отфрли колони јал ни-
от јарем. Но, на едни народи 
на Балканот тоа им успеало 
порано, а на други подоцна. 
Главно, на сите, освен на Ср-
бите, суверенитетот на тацна 
им го дале силните и моќните 
во тогашниот свет. 

И покрај повеќето обиди 
и вос танија, на Македонците 
не им успеало да се изборат 
за своја национална суве ре-
ност ниту, пак, некој им по-
могнал.  Факт е дека маке дон-
скиот простор останал тери-
торија за освојување, за пот-
кусурување и за проши рува-
ње на новонастанатите др-
жавички на Балканот. Всуш-
ност, македонскиот простор 

повторно бил претворен во 
класична колонија. Околу овој 
простор се грабале балкан-
ците и дру ги те, меѓу себе во ју-
вале, се тепале и барале спон -
зори меѓу силните и моќните. 
Конечно, по крвавите осво-
јувачки Балкански војни, Ма-
кедонија била поделена меѓу 
соседните државички. Голе-
мината на добиениот дел за-
висел од заслугите, според 
чудните оценки на силните и 
моќните. По поделбата на Ма-
кедонија настапил класичен 
колонијален пир на бал кан-
ските доминуси. Имено, тие 
вршеле размена на насе ле-
нието, протерување на Маке-
дон ците, населување на свои 
граѓани на македонскиот 
прос  тор. Оние кои останале 
во Македонија, систематски 
биле тероризирани, не ги ра-
ни, прогонувани и асими ли-
рани! 

Конечно, по Втората свет-
ска војна на дел од маке дон-
скиот простор беше вос пос-
тавена долгоочекуваната на-
ционална сувереност и на Ма-
кедонците. Тој факт мно гу-
мина на Балканот ги фрус-
трира и им предизвикува страв. 
Всушност, балканските до ми-
нуси се исплашија во про це-
сот на деколонизации во све-
тот да не ги изгубат крваво 
колонизираните територии 
на македонскиот простор за 
време на Балканските војни 
и потоа! Во продолжителната 
очајничка војна за зачу вува-
ње на колониите, балкан ски-
те колонијални властодршци 
од сите бои и сорти, пред све-
тот настапуваат со разни про-
пагандни лаги и глупости, кои 
ги нарекуваат докази за нив-
ното право на сопственост 
на сè она што е македонско! 
На пример, многумина меѓу 
Србите се чувствуваат губит-
ници, бидејќи на просторот 
кој тие го колонизирале за 

време на Балканските војни, 
е воспоставена македонска 
сувереност и држава. За да 
не останат покусо од другите 
балкански доминуси своите 
фрустрации ги лекувале пре ку 
црквата! Заедничко на бу гар-
ските и на грчките лаги и глу-
пости е тврдењето дека Ма-
ке донија и Македонците би-
ле измислица на Тито, како и 
негирањето на сè што е ма-
кедонско. Според нацио на-
листичката филозофија на 
Бугарите, Македонците биле 
Бугари кои живеат во об лас-
та Македонија, македонскиот 
јазик бил бугарски дијалект, 
македонската култура и тра-
диција била бугарска и така 
на ред, глупост до глупост, ап-
сурд до апсурд! 

Фрустрациите, особено глу -
постите на Грците, очигледно 
немаат граници и ниту ронка 
човечност. До неодамна ко-
ло низираниот простор кој ние 
го нарекуваме Егејска Маке-
донија, го викаа Северна Гр-
ција. Но, по прогласувањето 

на самостојна и суверена Ре-
публика Македонија областа 
Северна Грција ја прекрстија 
во Македонија. Несомнено 
си те грчки лаги, глупости и 
пропагандни апсурди се мо-
тивирани од стравот, слу чај-
но да не им падне на памет 
на некои вистински европски 
демократи да предложат, но 
и да ја остварат ликви даци-
јата на последната колонија 
на европска територија! Всуш-
ност, би требало веднаш тоа 
да го оствари Европската уни-
ја која се колне во де мо кра-
тијата и во човековите пра-
ва! Но, исто така, останува от-
ворено прашањето: Зошто ма-
кедонските власти тој проб-
лем не го поставуваат пред 
Европа и светот, за конечно 
да заврши деколонизацијата 
на Македонија, која да пот се-
тиме и за чудо големо, се нао-
ѓа на европскиот простор!
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