
50  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 625 / 23.6.2006

ГЛАС НА ДИЈАСПОРАТАФОРУМ

Почитувани браќа и сес-
три Македонци! 

На 10 јуни, свечен и тажен 
ден, со една средба го одбе ле-
жавме денот по повод смрт-
та на најславниот македонски 
цар - Александар Македон-
ски, кој е роден во СВЕТАТА 
ЗЕМ ЈА МАКЕДОНИЈА!!! Тој ден 
му го посветивме нему, на нај-
големиот Македонец, Бог, Цар, 
Син, Татко на сите Македонци 
и Македонки. 

Александар живееше 33 
го  дини. Тој на чело, со него-
вите 12 генерали, тргнал за 
да ги обедини Македонците 
во што и успеал. Неговото 
све то  патување траело 12 го-
дини. Точно на 10 јуни 323 
година пред нашата ера по-
чинал, како последица од 
труе  њето. Се претпоставува 
дека Јола го отрул.

Во престолнината на Ма-
кедонската империја, во гра-
дот Пела, меѓу 20 или 26 Зла-
тец (јули) 356 година пред на-
шата ера, во знакот на "ла-
вот" пред 2362 години, од тат-
ко Македонец Филип II Ма-
кедонски, најсилниот цар во 
Европа и од мајка Македонка, 
Марија (потоа наречена Олим   -
пија) - ќерка на македонскиот 
крал Неоптоломеј од Маке-
донското кралство Молосиа, 
Александар со своето име го 
овековечи македонското име 
од век за навек. Да се пот се-
тиме. Во Макабејските запи-
си од Светото писмо, маке-
дон ската историја почнува 
со овие зборови "МАКЕДО-
НЕЦОТ АЛЕКСАНДАР, СИНОТ 
НА ФИЛИП II", а денес асими-
латорите на македонскиот 
на род си дозволија да го фал-

АЛЕКСАНДАР ,  ВЕЧЕН  НОСИТЕЛ  АЛЕКСАНДАР ,  ВЕЧЕН  НОСИТЕЛ  
НА  МАКЕДОНСКОТО  ИМЕ  НА  МАКЕДОНСКОТО  ИМЕ  

сификуваат Светото божје 
пис мо и Александар да го 
асимилираат, дискри мини ра-
ат и да велат дека тој бил од 
грчко потекло. Тие забора-
ваат дека во БИБЛИЈАТА МА-
КЕДОНИЈА Е ЗАПИШАНА 38 
ПАТИ, ДОДЕКА ТИЕ ВО НЕА 
НЕ ПОСТОЈАТ. Тие мислат де-
ка ние Македонците не знае-
ме за нивната вештачки фор-
мирана држава - Грција, која 
во историјата прв пат се по-
јави во 1830 година со гер-
манскиот баварски крал Ото I. 

На секој Македонец да му 
биде јасно дека Грција нема 
ништо заедничко со анти ка-
та. Таа е творба на диктатор-
ските, асимилаторските ев-
ропски сили, само со една 
единствена цел - да ги краде 
македонската историја и кул-
тура и за да можат нас да нè 
негираат. Меѓутоа, никој по-
веќе не ќе може да ја избри-
ше Македонија од Светото 
писмо. На тој начин Алек сан-
дар Македонски е ВЕЧЕН, а 
со него и МАКЕДОНИЈА е веч-
на, амин!

Ние Македонците секогаш 
ќе се гордееме со нашиот нај-
славен цар на царевите, би-
дејќи низ нашите вени тече 
крвта на Александар Маке-
донски бидејќи и тој по крв и 
клетва беше Македонец. Ни-
когаш повеќе на оваа земја 
нема да се роди човек со 
такви способности. Квантум 
на интелигенција со широк 
поглед на светот, СТРАТЕГ, 
ТАК ТИЧАР, ФИЛОЗОФ, НАУЧ-
НИК, ЛЕКАР, ПРОСВЕТИТЕЛ И 
ГРАДИТЕЛ НА СВЕТОТ, оми-
лен од сите народи кои се 
нао  ѓале во Македонското 

цар ство, кое се протегало од 
Пела до Мемфис, творец на 
универзалниот јазикот "кои-
не" за полесно разбирање на 
луѓето кои живееле на те-
рито ријата од Александрија 
до брегот на Каспиското Мо-
ре, од Самарканд до изво-
рите на реката Индос. Се ко-
гаш како победник Алек сан-
дар минал 40.000 километри 
и Македонското царство го 
обновил на површина од 
3.800.000 километри квадрат-
ни, каде што ја пренел маке-
донската култура и македон-
ската тула ја всадил во те ме-
лите на ѕидот од светската 
цивилизација. Тулата која ја 
ставил овој голем Македонец 
е почеток на изградбата на 
овој свет. Македонците се тие 
кои го изградиле светот и 
придонеле за денешната ар-
хитектура. Без нас не би пос-
тоеле вакви градби какви 
што денес има во светот, 
бидејќи Македонците се тие 
кои на населението на Зем-
јата му ги дадоа матема ти-
ката, писмото, ботаниката, 
фи лозофијата, музиката, ас-
трологијата, науката, глумата, 
театарот и многу други ра-
боти. 

Денес сите народи кои се 
наоѓале во македонското 
царство сакаат да го имаат за 
себе, но тоа отсекогаш им 
припаѓало и останало само 
на Македонците. На своите 
гради Македонците го но се-
ле гордиот златен лав, кој 
бил втиснат на подлога од 
алова црвена боја. Исто така, 
на нивните штитови било 
втиснато шеснаесеткракото 
македонско сонце, кое од 

македонската земја искрсна 
на виделина во местото Па-
латица во близина на дене-
шен (Кутлеш) и стана симбол 
на сите Македонци во цел 
свет.

Поради тоа, денес и низ 
вековите тие сакаат да нè 
ништат и да нè уништат до 
крај. Но, македонскиот на-
род има длабоки корени и 
низ сите векови жилаво им 
се спротивставува на ваквите 
силни налети врз него. Ние 
сме опстанале и ќе опстоиме 
како Македонци, бидејќи во 
нас пламти славата на Филип 
и на Александар Маке донски.           

Се собравме за да го од-
бележиме денот 10 јуни 2329 
години од неговата смрт и да 
му искажеме голема почит 
на најголемиот император на 
овој свет, Александар Маке-
донски. Тој со неговото име 
нè задолжил вечно и со завет 
ни го оставил да го чуваме за 
навек, и никогаш да не се 
откажуваме од него. Наш во-
дителу, твојата порака до нас 
е инкарнирана со твојот дух, 
таа е примена од нас и се 
наоѓа длабоко во нашите ср-
ца. Ние ќе сториме сè што е 
во наша моќ, ние ќе сè над-
миниме и ќе ја обединиме 
нашата мила татковина Маке-
донија.

Ја славевме твојата смрт 
во нашите срца и во нашите 
мисли ја носиме твојата ха-
ризма, го носиме твојот лик 
наш водителу во иднината, 
Александар Македонски! 

Ристо Поповски,
Германија



ПИСМА ГЛАС НА ЈАВНОСТА

Во ситуација кога мојата 
држава го губи идентитетот, 
кога станува крта заради не-
моќта на избраната пар тиска 
врхушка да се справи со 
своите коалициони парт не-
ри, сметам за потребно да го 
обзнанам Светиот славјански 
аманет, кој со векови мојот 
македонски народ го знаел, 
го почитувал, го носи во ге-
нот и со него се одржал до 
ден денес низ сите војни, по-
робувања и беспаќа.

(Аманетот е кажан во XII 
век)

СВЕТ  СЛАВЈАНСКИ  АМАНЕТСВЕТ  СЛАВЈАНСКИ  АМАНЕТ
"Чувајте го чедо мое, ја-

зикот како земја. Зборот мо-
же да се изгуби како град, 
како земја, како душа. А што 
е народот ако го изгуби ја зи-
кот, земјата, душата.

Не земајте ги туѓите збо ро-
ви во своја уста. Земаш ли туѓ 
збор во своја уста, знај дека 
не си го освоил, туку себеси 
си се отуѓил. Подобро е да го 
изгубиш најголемиот и нај-
обезбедниот град во земјата, 
отколку најмалиот и нај без-
начајниот збор на својот ја зик.

Земја и држава не се осво-

јува само со мечеви, туку и 
со јазици. Знај дека непри-
јателот те освоил и покорил 
толку колку што зборови ти 
украл и свои ти вметнал.

Два народа, мило мое, мо-
жат да се тепаат и да се ми-
рат. Два јазика никогаш не 
можат да се смират. Два на-
рода можат да живеат во нај-
добар мир и љубов, но нив-
ните јазици можат само да 
војуваат.

Секогаш кога два јазика ќе 
се сретнат и измешаат, тие се 
како две војски во борба на 

живот и смрт. Сè додека во 
таа борба се слушаат и едни-
от и другиот јазик, борбата е 
рамноправна, кога ќе почне 
подобро и погласно да се 
слуша еден од нив, тој ќе 
преовладее. Најпосле се слу-
ша само еден. Борбата е за-
вршена. Исчезна еден јазик, 
исчезна еден народ. Знај, че до 
мое, дека таа борба ме ѓу ја-
зиците не трае ден, два, како 
борба меѓу војски, ниту го-
дина две, како војна меѓу на-
родите, туку век или два, а тоа 
е за јазикот исто толку мала 
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Од 23 до 25 мај, со по сред-
ство на господинот Зла тан 
Миловановиќ, професор на 
Југоисточниот европски уни-
верзитет во Македонија, ка-
ко гостин на Светската ака-
демија за карпеста уметност, 
во земјава престојуваше поз-
натата истражувачка на Доли-
ната на Чудата во Франција, 
госпоѓа Емилија Масон. 

Цел на посетата беше от-
криената мегалитска опсер-
ваторија "Цоцев Камен" од 
страна на д-р Душко Алек-
совски, во селото Шопско Ру-
даре, Кратовско, како и лока-
литетите со карпеста умет-
ност во околината на "Цоцев 
Камен". Заклучокот на гос по-
ѓа Масон во врска со ме га-
литската опсерваторија "Цо-
цев Камен" е импресивен и 
според неа, ретко виден ло-
калитет од овој вид. Неколку 
дена таа престојуваше на ло-
калитетот и своите заклучоци 
од теренските истражувања 
веднаш ги испрати во Цен-
тарот за археоастрономија 
во Франција, од каде што 
брзо добиваше упатства за 
преземање дополнителни ак-
тивности, во смисла на до-
ставување комплетни инфор-
мации поврзани со овој зна-
чаен праисториски лока ли тет. 

Госпоѓа Масон беше воо-
душевена од фактот што по-
следните три мегалити се 
најдоа во една идеална ли-
нија со сонцето на заоѓање и 
престолот за набљудување 
на локалитетот "Цоцев Ка-
мен". Средбата на госпоѓа 
Масон и изработените мега-
лити во форма на полуме-
сечини, поставени на поче-
токот и крајот од местата за 
набљудување беше импре-
сивен, за неа дотогаш нешто 
невидено. Според сите пра-
вила пропишани за анализа, 
зеде примероци од сли ка-
ната карпеста уметност за да 
се обиде да ја утврди ста-

роста на примероците и тоа 
без никаков материјален на-
доместок од страна на Свет-
ската академија за карпеста 
уметност. Резултатите од овие 
мерења ќе бидат јавно об-
јавени на Интернет и на кон-
ференција за печат во Фран-
ција и во Македонија. 

Госпоѓа Масон вети це лос-
на техничка и стручна помош 
на Македонскиот центар за 
карпеста уметност и Свет-
ската академија за карпеста 
уметност, за правилно дефи-
нирање на овој вид маке-
донско и светско културно и 
историско наследство. Маке-
донскиот центар за карпеста 

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.
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мерка на времето како за чо-
векот момент или два. Затоа, 
чедо мое, подобро е да ги 
изгубиш сите борби и војни, 
отколку да се изгуби јазикот. 
По изгубен јазик не ма народ.

Јазикот, чедо мое, е по-
тврд и од најтврдиот бедем. 
Кога непријателот ќе ги сру-

ши сите бедеми и тврдини, 
ти не очајувај, туку гледај и 
слушај што е со јазикот. Ако 
јазикот останал недопрен, не 
плаши се. Таму каде што од-
ѕвонува нашиот збор каде 
уште се глаголува и каде уш-
те како стар златник се врти 
нашиот збор, знај, чедо мое, 

дека тоа е уште наша држава, 
без оглед кој во неа владее.

Народот е, чедо мое мило, 
траен од најтрајното и од се-
која држава. Кога тогаш наро-
дот ќе се спои како вода, 
штом пукнат браните кои го 
раздвојуваат.

А јазикот, чедо мое, ја зи-

кот е таа вода, секогаш иста 
од двете страни на браната, 
која како тивка и моќна сила 
која брегови рони, повторно 
ќе го спои народот во една 
татковина во една држава".

Љ. Јовиќ Гроздина,
Македонија

уметност, на барање на гос-
поѓа Масон, за неколку дена, 
во Центарот за архео астро-
номија во Франција ќе испра-
ти целосна геодетска основа 
на локалитетот, што треба да 
биде изработен од стручната 
служба на Геодетската уп-
рава во Кратово, а овој ма-
теријал треба да помогне при 
целосното дефинирање на 
ло калитетот. 

Јаким Георгиев, генерален 
секретар на

      Светската академија за 
карпеста уметност,

Кратово


