ГЛАС НА ЈАВНОСТА

ПИСМА

ВО СЛАВА НА ХАНС ЛОТАР ШТЕПАН,
ПОВТОРНО ЗА "МАКЕДОНСКИ ЈАЗОЛ"
За Македонецот книгата веќе претставува луксуз. Штета
што делото "Македонски јазол" на ексамбасадорот од Германија, Ханс Лотар Штепан, не
се популаризира. Дојдов до
неа и ја прочитав, и можам
да кажам дека до денес не
сум сретнал таква објективна
книга за Македонија, од странец. Секој кој ќе ја прочита
книгава, за која не верувам
дека не е забележана од Западот, бидејќи е објавена во
Германија, не може да остане
индиферентен кон овој напатен, изигран и изгорен народ,
а и да не биде против срамната деструкција на една "правна цивилизација" на алчните
соседи и внатрешниот непријател, кои го држат светот во
заблуда заради уништување
на Македонија. Во Македонија минувале разни фриволни
профитери, од различен интерес и ков, и повеќето од нив
немале никаква корисна цел
за нас, единствено: национално, етичко и морално труење
на народот и кршење на националниот 'рбет на Македонецот во "корист" на Македонија. Нека ми биде дозволено
да го изразам моето разбирање од пријатното изненадување од "Македонски јазол".
Должност ми е вашето внимание да го задржам на благородноста и помошта на
авторот кон Македонија, со
ова негово дело. Оние кои
никако не се осмелувале да
го речат она за што се должни и платени, во заштита на
Македонија, го кажал Штепан.
Ханс Лотар Штепан не би бил
Германец ако својата амбасадорска должност не би ја
вршел на солидна основа, со
добро познавање на македонскиот народ. Од таму произлегува фактот ова темелно
дело да може да биде само
евангелие на македонската
политика и дипломатија. Македонскиот народ го остави

должен кон себеси и делото
заслужува секаква пофалба
и почит. Преку опишувањето
на нашата историја, онаа на
нашите соседи, потоа историјата, политиката и дипломатијата на европските сили
пред и по XIX век и во време
на Балканските војни, потврдувајќи го нашиот идентитет
низ вековите, опишувајќи ги
роднинските врски со европските царски дворови и династичките игри на Грција и
на соседите за грабањето на
македонските региони, со анализата на Берлинскиот конгрес и на други договори,
анализата на православната
црква, Егзархијата и религиозните борби околу Македонија, цел на трудот "Македонски јазол" е од минатото да
се извлечат консеквенции за
сегашноста. Сè тоа авторот
го постигна преку користење
необјавени акти на Политичкиот архив на германското
Министерство за внатрешни
работи, со кое дава реална
слика на работите и на македонскиот народ и "...дека соседните држави до денешен
ден се обидуваат со проблематични аргументи да ги втемелат нивните претензии за
македонскиот јазик, името и
територијата, кои на Македонците не им дозволуваат
никаков сопствен идентитет.
Почнувајќи од Берлинскиот
конгрес во 1878 година, но
особено по Балканските војни во 1912-1913 година, тие
ги повторуваат своите фалсификувани барања, при тоа
надевајќи се на тоа дека еден
ден тие би созреале во неотповикливи вистини" - Ханс
Лотар Штепан. По големиот
труд и напор, исто како за
своја татковина, на недоверливиот свет, изманипулиран
од соседите и поткупен од
внатрешниот непријател, непријателски расположениот
свет кон нас, авторот му пре-

зентира едно дело на вистината, вистина која беше жива
закопана, приказ на постојаните интриги и фалсификати,
со кои соседите одамна се
оптоварени, со цел непризнавање, распарчување и делење на Македонија. "Ова
'човечко дело' влече корени
од ерата на империјализмот,
чии сили очигледно дејствуваат дури во сегашноста. Тие
и денес го спречуваат непречениот успешен и мирољубив развој на Република Македонија" - Х. Л. Штепан. За
да се сфати суштината на македонската несреќа, која трае
и ден денес, предизвикана од
Грците и од соседите, Штепан
ја изнел историската причина за сè тоа. Нема шанса да
се разбере денешницата, ако
не се познава минатото, бидејќи денешната политика е
континуитет на минатото. Најтрагична судбина Македонија доживеала за време на владеењето на грчкиот крал Георг.
Данскиот принц Георг станал
грчки крал во 1863 година.
Во 1867 година се венчал со
великата кнегиња Олга, една
од внуките на рускиот цар
Александар II. Во 1866 година
неговата сестра Дагмар станала сопруга на идниот руски цар Александар III, како
Марија Фјодоровна. Разбирливо беше зошто вратите беа
затворени за нашите револуционери кога тие бараа помош од рускиот двор. Сметајќи на поробувањето на
македонските територии, во
секои прилики Грција преку
своите династички врски го
оневозможуваше дејствувањето на Македонците пред
важните дипломатски европски фактори. Грците им направија блокада на нашите претставници на Берлин ски от
конгрес. Да се вратиме на
Георг. Другата сестра на Георг,
Александра, во 1863 година
се омажила за идниот бри-
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тански крал Едвард VII. Во
1888 година својот син Константин го оженил за Софија,
сестра на германскиот кајзер
Вилхем II, а со женидбата на
помладиот син се поврзал со
Франција. Секоја година кралот Георг патувал во царските дворови, со цел да го прошири своето кралство. Со неговата патувачка дипломатија, преку борбите со Отоманската империја, со помош на
роднинските врски, во 1881
година успеал да ја окупира
Тесалија, а во 1884 година
Епир. По ова, мислите му биле преокупирани со целта да
го прошири своето кралство
кон Македонија, иако на австро-унгарскиот министер за
надворешни работи, грофот
Калноки, му признал дека во
Македонија има многу малку
Грци. Каква пакост за судбината на Македонија! Додека
Македонците гинеле за својата слобода, на ручеците, на
венчавките на грчкиот или
на другите царски дворови
се решавало за судбината на
Македонија, се пазареле за
нејзините територии. Иако
македонскиот народ учествувал во ослободувањето на
Грција, Грците никогаш не ја
сакале нашата слобода и мислеле на поробувањето на
Македонија. Против нашата
слобода Грците ги користеле
роднинските европски царски дворови, црквата и употребувале сила против револуционерите и комитите, убиства, со цел нивната борба да
нема резултати. И грчката
дипломатија и политика биле бескрупулозни. Грчките
интриги имаат долга традиција. Грците ја дискредитирале Македонија во очите на
светот секаде каде што биле
во можност тоа да го прават.
"Оваа грчка политика на
измами продолжувала и продолжува со поголеми или со
помали успеси и падови и до

ден денес... Бизмарк беше еден
од малкумината кој... изговори дека Грците ги смета за
способни за секакво злодело... владателите дури и учествуваа во распродажбата на
македонскиот народ и на неговите територии на трите балкански држави под притисок
на Грција..." - Х. Л. Штепан.
Опишувајќи ја историјата
на Грците во "Македонски
јазол", Ханс Лотар Штепан цитира авторитети, кои кажуваат дека со векови во Грција
живееле Словените, за што
сведочат безброј словенски
топоними, кои опстојуваат
дури и денес. За да се замагли вистината, по окупацијата
на Македонија, сите топоними се грцизираат. Постои јазично влијание и на грчкиот
јазик.
"И покрај сите историски
докази грчките научници
постојано се обидуваат..., да
го прикријат присуството на
Словените во средновековна
Грција" - Вазмер. Авторот го
оспорува идентитетот на старите со новите Грци, кои се
мешавина со разни народи.
Всушност, во XIX век научниците го оспорувале непрекинатиот етнички континуитет на Грците... Кога Вајтман
на друго место известува за
грчкото тврдење дека жителите на Македонија "според
грчкото мислење делумно се
словенизирани Грци", тогаш
авторот спротивно на тоа, со
многу повеќе право од сознанијата од научните авторитети - меѓу другите на еден
од водечките германски познавачи на Балканот од првата половина на XX век,
Макс Вазмер ќе мора да заклучи дека кај поголем дел
од жителите на Грција станува збор повеќе за грцизирани Словени" - Х.Л.Ш.
Во историјата, пред Балканските војни, Грција никогаш не управувала со маке-

донски територии. Старите
Македонци немале никаква
етничка врска со Старите
Грци. Од антиката до денес
Македонија го задржала своето име. Покрај тоа, Штепан
вели: "Ниту на една соседна
држава не й припаѓал ниту
еден мал дел од Македонија...
Грците и самите најдобро
знаеја дека во текот на минатите 2.000-3.000 години никогаш не биле господари на
Салоники... Колку Македонија и да не беше слободна и
независна во турското време, во сите акти стои дека во
изјавите на сите државници
на сите балкански држави,
вклучувајќи ја и Грција, како
и велесилите, од првите релевантни извештаи па сè до
крајот на периодот одреден
за истражување, постојано и
во секоја прилика за македонската област се користело името Македонија... Оттука слободно може да се говори за непрекината традиција на употребата на името
Македонија, од времето пред
Христа, преку римската и
византиската епоха, населувањето на Словените и турското поробување, сè до раѓањето на идејата за национална држава во XIX век, како и до основањето на СФРЈ
во 1944 година и на Република Македонија во 1991 година... Хелинистичката Република Грција нема право на
Република Македонија да й
го забранува користењето на
името на државата..." - Ханс
Лотар Штепан.
Авторот истакнува дека
претензиите на соседите за
Македонија, врз основа на
тоа што во средниот век на
македонската територија постоеле државни творби на соседите, нема никаква основа
за територијални аспирации
на туѓи територии, бидејќи
такво право би постоело и
кај Македонците. Соседите се

склони кон секакви фалсификати за да ги оправдаат
своите неосновани барања.
Во однос на Кирил и Методиј,
Штепан вели дека тие дејствувале во царството на Растислав од 863 година, а во
Бугарија христијанството е
примено во 865 година и тие
не се од Варна, Трново или
Сердика, па заради тоа не би
можеле да бидат Бугари. "Денес не е воопшто поинаку:
иако Македонија, во меѓувреме, го поседува статусот на
демократска, легитимирана,
суверена република и е призната членка на ОН, соседните
држави смеат сосема отворено да трубат на сите страни за нивните божемни претензии и да го шират во светот сомневањето во меѓународно-правниот квалитет на
Македонија, без при тоа совесните и умерени големи
сили или будните организации да преземат решителни
мерки против тоа". - Х.Л. Ш.
Непобитно е дека човештвото доживува нови форми
на здружување, меѓутоа уште распоредот, ритамот и движењето на меѓународното
соѕвездие остава простор нашите злобници и непријатели
и понатаму да не нè сакаат,
ако останеме верни на самите себе. Македонската дипломатија го носи тој товар. Меѓутоа, треба да се знае дека
неправда му се нанесува на
оној кој е склон на попуштање, ако него не го нападне
еден, тогаш ќе го нападне
друг. Србите тврдеа дека наместо 40.000 тука ги има
400.000, што на Албанците
им успеа, преку коалициониот партнер се прикажаа
509.083. Нивните барања секогаш го надраснуваат законот. Немаат други мисли, туку само да обезбедуваат привилегии. Претходната Влада
вршеше препрочитување на
историјата во врска со Бу-

гарите, а ова препрочитување на историјата е во интерес на Албанците. На адреса
на нашата трпеливост испраќаат секакви неприфатливи
барања. Како можеме тоа да
го поднесеме? Да ги проследиме реалните размислувања на Штепан во однос на
горенаведеното и на Албанците.
"Како и Грците, и Бугарите
и Албанците си ја склопуваат
историјата според своите
желби... Еден од омилените
аргументи на Албанците, како на Косово така и во Западна Македонија, е бесрамното
тврдење, кое потсетува на бугарските, грчките и на српските методи, дека регионот
Македонија 'отсекогаш' бил
населен со Албанци и дека
Скопје, од 'историски' причини им припаѓа ним... По
урнек на бугарско-грчко-српскиот пример, Албанците си
создадоа основа за нивните
аспирации кон македонската
територија, наводно базирана на историски права... Бруталниот начин на дејствување на УЧК ги премина сите
граници, по што се роди сомневањето дека ова не е само
опомена за неспроведената
реформа на Уставот, туку дека послужи и како изговор за
експресно да се забрза албанската експанзија во рамките на Македонија, на сметка на македонската титуларна нација... Јакуп Красниќи,
портпарол на партијата на
Мендух Тачи ('Змијата'), во
соопштението на Друштвото
Југоисточна Европа изјави:
'Ние сакаме повеќе од независност. Наша цел е обединувањето на сите Албанци
на Балканот'... Македонските
Албанци, во нивната желба
за сегрегација, за активен
апартхејд не останаа само на
зборови: се палат куќи, се
демолираат цркви, а христијанските Словени се проте-

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат
нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.
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руваат, се киднапираат, со
насилство и убиства се присилуваат да ги напуштат своите домови... Доколку Албанците ги оценуваме според
нивниот вроден и демонстриран потенцијал на криминална енергија, а не дозволиме да бидеме заведени
од нивните зборови и поплаки, изгледите за мирен
соживот со нив во Македонија се навистина мали... Зарем никој нема храброст да
ги запре Албанците и да им
каже дека тие, како натрапници во Македонија, се вистински окупатори!?...". Решението на македонско-албанскиот конфликт, како што наведува проф. Хепкен, "многу
зависи од натамошниот развој на настаните во Косово":
особено ако овие се доближат до независност ќе се почувствуваат значителни реакции во Македонија, при
што може да се очекува покренување на барањето за
обединување на регионите

населени со Албанци во Западна Македонија со независна "Република Косово".
Да се поучиме од Штепан.
И покрај Рамковниот парастос, наместо преокупација да
ни биде неиздржливата сиромаштија, со смртни последици на стечајци, татовци и т.н.
трагедија полоша од смрт,
предизвикана од транзиционите кражби на народниот
имот создаван 50 години,
ние преку умување со стомакот и борба за власт, македонскиот јазол уште повеќе
го заплеткавме со сожителите. Изопаченоста на вистината за оние кои се бореа за
голема Албанија, против нас,
стана толку скриена, зла и
јака што испадна болна за
очите и за разумот и да се
нема друг проблем, освен
нивниот, е недоволно чувство за реалност. Од никого
не може да се очекува да го
смени својот карактер, ген,
атавизам и начин на живеење заради вас, но заради

ПИСМА
здрав државен живот потребна е решителна примена на
правдата. За вакво владение
од нашите поколенија ќе добиеме проклетство.
За Ханс Лотар Штепан идентитетот на македонскиот народ е неспорен и Македонците не се ниту Бугари, ниту
Срби, ниту Грци, туку посебен народ. Дури и за Бизмарк
вели дека Македонците ги гледал како самостоен народ.
"Во изминатите 120 години Србите, Бугарите и Грците
создадоа практика да ги блокираат сите обиди да се покрене прашањето за посебен
македонски идентитет... Од
таму мора да се дојде до сеопфатен доказ дека Македонија е не само регионално,
туку и меѓународно позната,
самостојна (иако под османлиска окупација), област и дека Македонците биле самостоен народ со сопствен идентитет, што се и ден денес...
Семејството на народите беше погрешно информирано

за идентитетот на Македонците, а сега тоа ќе може да си
направи една објективна слика за историјата на Македонците".
Па, врз основа на гореизнесеното, Ханс Лотар Штепан
дава препорака:
"...Европската унија, НАТО,
Советот на Европа, ОБСЕ и
ООН не смеат да дозволат
нова неправда врз старата
гнила основа од XIX век...".
Борбата за вистината на
Македонија на овој храбар,
честит и благороден човек
не е завршена. Делото ќе биде објавено и во Грција, со
дополнение од 100 страници,
а желба е да се објави и на
англиски јазик. Примањето на
кандидатурата во ЕУ, сметам
дека лежи токму врз основа
на оваа книга.
Слободан Јанковски,
правник од Скопје

"БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА
"БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА - ЗНАЧИТЕЛНО
ГИ НАМАЛУВА КАМЕНЕЦОТ И СОСТОЈКИТЕ,
КАКО ШТО СЕ: ХЛОР, ОДРЕДЕНИ ПЕСТИЦИДИ
(ЛИНДАН), НЕКОИ ТЕШКИ МЕТАЛИ (ОЛОВО И
БАКАР). РЕЗУЛТАТОТ Е ПОЧИСТА, ПОБИСТРА
ВОДА, СО ОДЛИЧЕН ВКУС ЗА ТОПЛИ И ЛАДНИ
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