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ВЕЧНАТА БОРБА НА ЕФТИМ ГАШЕВ   

Пишува: Милева ЛАЗОВА

Н Е П О К О Р Н О С ТА  
Н И  Е  В О  Г Е Н О Т !

И покрај монструозните приказни 
кои и ден-денес се плетат околу 
вратот на непокорниот осум де-

сетиедногодишен господин Ефтим Га-
шев, неговиот немирен дух постојано 
му дава сила да ја продолжува вечната 
борба за македонската национална кау-
за. Овој пат тоа го направи преку кни-
гата "Непокор", која содржи речиси две-
сте публицистички наслови, политички 
есеи, негови аргументирани искажу ва-
ња датирани од 1988 година до денес. 

Оваа книга не е единствена. Уште од 
времето на гимназиските денови, па и 
за време на издржувањето на седу мго-
дишната затворска казна во времето на 
Титовизмот, Гашев пишувал поезија која 
до денес не е објавена. Пишувал и пи-
шува збирки сатирични афоризми од 
кои две се објавени - "Драпаници 1992" 
и дополнето издание "Драпаници 2000", 
а повремено се занимава и со скулптура 
и со цртање дневно-политички кари ка-
тури. Како најстара објавена книга е не-
говата мемоарска, затвореничко-поле-
мичната "Нашата кауза" од 1995 го ди на. 

Целта на издавањето 
на книгата "Непокор" не 
е од комерцијален 
карактер туку, како што 
вели самиот автор, 
продолжување на 
неговата борба за 
македонската кауза.

Оваа книга не е само 
книга на Ефтим Гашев, 
овој непокор не е само 
на Ефтим Гашев, ова е 
книга на македонскиот 
народ.

ИДЕАЛ
"Непокор" претставува селективен 

публицистички колаж од текстови со 
јав но и јасно искажани ставови на спро-
тивставени политички опции, предиз-
вик за фундаментално политичко-на-
цио нално гледање на македонското 
пра  шање, а воедно и како обид за раз-
голување и начнување на една актуелна 
табу-тема. Ефтим Гашев за себе вели де-
ка е дефинирана личност по нацио нал-
ното македонско прашање и преку ли-
тературата, и преку афоризмите, и преку 
ка рикатури и целото знаење, кое го 
има е проучено многу пошироко за да 
може не само паушално и вербално да 
збо рува за македонската кауза, туку тој е 
и квалификуван и историски поткован 
ар гументирано да ја брани маке донска-
та кауза.

"Злосторниците на Македонија по-
инаку ја сфаќаат и поинаку ја толкуваат 
македонската национална кауза. Јас ка-
ко припадник на една илегална орга ни-
зација - вистинско вмровска-'Ма ке дон-

ско национално движење бунт' (не Ван-
човистичка, не врховистичка), уште ка-
ко гимназијалец, за време на бугар ската 
окупација, бев дел од про па ган дата за 
самостојна Македонија. И денес за ме-
не се плетат многу мистериозни при-
казни, а можете да замислите како било 
во 1945 година. Кога нè судеа ни викаа 
дека сме терористи, а кај нас не најдоа 
ниту една пушка, ниту еден куршум. 
Ние бевме само еден актив на патриоти, 
кои своите глави ги ставаа в торба, пра-
вевме сè за да се бориме за тој ма ке-
донски идеал. Противниците на маке-
донската кауза велат дека имало и дру-
ги кои се бореле за самостојна Ма ке-
донија. Алузија е тоа дека и Ванчо Ми-
хајлов се борел за самостојноста на Ма-
кедонија, но факт е дека за него Ма ке-
донија е држава на македонските Бу-
гари и тоа е само преоден период кон 
обединување со Бугарија. За мене и за 
Македонците, самостојна Македонија е 
држава на македонскиот народ со ма-
кедонска национална индивидуалност. 
Но, за жал, сè уште постои ванчо вис-



  И ПРЕКУ ПИШАНИОТ ЗБОР

тичкото здружение 'Ратко', кое ја води 
таа пропаганда", вели авторот Гашев.

АРГУМЕНТИ
Според авторот, "Непокор" е книга 

која во себе содржи симболика за спро-
тивставување на сите големодржавни 
врховисти - големосрпскиот, голе мо ју-
гословенскиот, големобугарскиот, го ле-
могрчкиот, големоалбанскиот, значи тоа 
е тој непокор.

"Секогаш и секаде сме давале отпор, 
секаде сме биле непокорници. Тоа ни е 
во генот, тоа е национална обврска на 
секој граѓанин - непокорник, кој не й се 
предавал на туѓата пропаганда. Оваа 
книга не е само книга на Ефтим Гашев, 
овој непокор не е само на Ефтим Гашев, 
ова е книга на македонскиот народ. Мо-
жеби ќе се прашаат - кој ми дал право 
да зборувам во името на македонскиот 
народ? Па, никој не ми дал и не треба да 
ми даде такво право. Јас како индивидуа 
сум дел од него. Кога бев во затворот во 
'Идризово' никој не ме праша зошто 
сум таму. Бев за Македонија, а не за не-
која туѓа држава. Како ги поминав тие 
години, само јас знам. Но, за жал, денес 
уште се проповеда за некаков буга ри-
зам, уште некои лица се фалат дека има 

поднесено многу барања за бугарски 
пасоши, што е срамота и предавство на 
македонскиот народ. А тие бугарски па-
соши индиректно се јадица за многу 
ма кедонски студенти, кои ќе останат во 
Бугарија, каде што некои од нив ќе до-
бијат високи стипендии за на крај да 
станат 'тројански коњи'. Денес Бугарите 
се фалат дека со овој тренд на раз ма ке-
дончување, за неколку години ќе нема 
Македонци. Тоа е катастрофа. За тоа пи-
шува Ефтим Гашев, за тоа се бори Ефтим 
Гашев. Многу пати ми се јавуваат и ми 
ве лат дека ќе ме ликвидираат. Да, мо-
жат, но идејата за Македонија не можат. 
Таа е жива", објаснува авторот Гашев. 

За претходната мемоарска, затво ре-
ничко-полемичната книга "Нашата кау-
за", која е објавена уште во 1995 година, 
досега никој не се јавил за аргу менти-
рано да каже дека не е точно нешто што 
е напишано, а спомнати се луѓе со име и 
со презиме, кои биле или сè уште се 
живи. Така е и со оваа книга. За сè што е 
запишано во неа, па и во другите прет-
ходни изданија на господинот Гашев, 
тој стои зад тоа и е подготвен да раз го-
вара со секого кој има аргументи сè тоа 
да го побие. А, во архивата на гос по ди-
нот Ефтим Гашев има уште многу вакви 
статии кои чекаат момент да бидат об-
јавени...


