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М А К Е Д О Н И Ј А  Ќ Е  Г О  Д О К А Ж Е      И Р Е Д Е Н Т И З М О Т  Н А  С О С Е Д И Т Е  М А К Е Д О Н И Ј А  Ќ Е  Г О  Д О К А Ж Е   МАКЕДОНСКА КАУЗАМАКЕДОНСКА КАУЗА

КОГА ЕВР   ОПА ЌЕ СЕ ЗАИНТЕРЕСИРАКОГА ЕВР  

ЗА ГРЧ  КО-БУГАРСКИТЕ ЗА ГРЧ 
ФАЛСИФИ    КАТОРСКИ ПРОПАГАНДИ?ФАЛСИФИ 

"...Тие не се Бугари, туку 
Македонци, потомци на 
древните Македонци, а 
Бугарите се Татари и не знам 
што друго...".

Петко Славејков, 1871 
година

Регионалните пропаганди 
против Македонија и 
Македонците, против 
нивното постоење и 
идентитет продолжуваат. 
Времињата од подалечното и 
од поблиското минато се 
пресликани во денешнинава, 
со голема веројатност и 
иднината да ни биде таква. 

Но, Македонецот е цврст. 
Издржал голготи, издржал 

прогони, срам, предавства, 
суровост, ја киснел 
проклетата земја со крв и 
пот... но, повторно е тука, на 
истото место. 

Повторно е Македонец, 
повторно пишува на 
македонски, пее на 
македонски, плаче на 
македонски, бебињата гугаат 
на македонски. 

Знаат нашите соседи кои 
сме и што сме! 

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Обидите повторно да нè 
асимилираат, преиначат и 
прекрстат се само знак на 
зголемена доза на страв и 
нетрпеливост од развојот на 
македонското прашање, кое 
еволуира на штета на нивните 
шовинистички пропаганди. 
Крајот ќе биде познат и 
однапред предвидлив. Ќе 
пропаднат во сопствената 
бездна, во бунарите кои 
самите со децении и со 
векови ги копаат за нас. 
Македонецот знае да ги 
препознае и да ги испочитува 
вистинските пријатели, но 
истовремено знае и да ги 
осуети и казни докажаните 
непријатели. Кроткиот дух на 
нашиот народ не треба да се 
користи и да се злоупотреби 
за реализирање на нивните 
демонски сценарија за наше 
разнебитување, за 
македонското духовно и 
физичко уништување. 

Македонскиот дух знае да 
биде и див, непоколеблив, 
разлутен како бик. Не треба 
да се предизвикува. За сè има 
црвена линија. Некои одамна 
ја преминаа аловата граница 
на македонското трпение. 
Доколку не отстапат од таа 
идеологија, како што велат 
Босанците, "биче белаја".

Последниве месеци забе лежу-
ваме по малку координирана и 
заемно усогласена стратегија на 

Грција и на Бугарија во поглед на не-
гирањето на македонското име и ма-
кедонскиот идентитет. Нафрлени како 
мршојадци начекаа исклучителна 
временска прилика, за која помислија 
дека претставува шанса да нè фрлат на 

"Мајка Македонија, откако 
го породи Великого Алек сан-
дра, откако ги породи Светите 
Кирила и Методија, многу е 
ослабната. Ретки се великите 
мажи на светот! Александар 
Македонски не бил Грк, Ма-
кедонија и Тракија никогаш 
не биле населени со Грци, ни-
ту во времето на Александар, 
ниту во времето на владе е-
њето на Римјаните".

Григор Прличев

 ЗАРЕМ НЕ БЕА ДОВОЛНИ  ЗАРЕМ НЕ БЕА ДОВОЛНИ 
ДЕЦЕНИСКИТЕ ПРОТЕРУВАЊА ДЕЦЕНИСКИТЕ ПРОТЕРУВАЊА 

НА МАКЕДОНЦИТЕ ОД НА МАКЕДОНЦИТЕ ОД 
ЕТНИЧКА МАКЕДОНИЈА?ЕТНИЧКА МАКЕДОНИЈА?
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КОГА ЕВР   ОПА ЌЕ СЕ ЗАИНТЕРЕСИРАОПА ЌЕ СЕ ЗАИНТЕРЕСИРА  

ЗА ГРЧ  КО-БУГАРСКИТЕ КО-БУГАРСКИТЕ 
ФАЛСИФИ    КАТОРСКИ ПРОПАГАНДИ? КАТОРСКИ ПРОПАГАНДИ?

колена под секоја човечка димензија. 
Грците, покрај спорот со името, си до-
зволија пред меѓународните прет став-
ници да диригираат наметнување нов 
идентитет на македонскиот народ, кој 
би значел елиминирање на сè што е 
македонско. 

Членка на ЕУ и на НАТО, која себеси 
се претставува како еден од стожерите 
на цивилизацијата воопшто, при ме-
нува методи својствени на средно ве-
ковните стратегии и на национал-со-
цијалистички платформи од периодот 
на Втората светска војна. Но, наместо 
осуда за таквите постапки, светот ја 
прифаќа Грција како посилен партнер 
во преговорите со Македонија. Из го-
ворот дека таа е најстара членка на 
НАТО, па затоа мораме да ја трпиме 
психичката тортура, која ја применува 
врз нас, не соодветствува со нај ос нов-
ните димензии за рамноправност меѓу 
нациите и човековите права и слободи. 
Дека Грција ќе биде поразената страна 
во оваа апсурдна и ирационална про-
блематика е општопознат факт, но за-
падниот свет треба да ја натера неј-
зината антицивилизациска стратегија 
да ја замени со политика која соод-
ветствува на современите текови во 
светското општење. 

Истото се однесува и за бугарската 
државна стратегија базирана врз кон-
тинуираното негирање и потценување 
на македонството. Поразите кои офи-
цијалната политика на Софија ги до-
живува пред меѓународните судови, за 
непочитувањето на правата на Маке-
донците во Пиринскиот дел, веројатно 
не се доволни за преиспитување на 
грешната политика која ја води нашиот 
источен сосед. 

Што повеќе треба да се направи за 
да се смени начинот на размис лува-
њето кај овие иредентисти? Доколку 
некоја меѓународна судска инстанца 
наложи промена на политиката, а вие 
и натаму не ја исполнувате таа обврска, 
тогаш што преостанува? Европските 
ин ституции сè уште немаат разбра бо-

АСИМИЛАЦИЈА НА МАКЕДОНСКАТА НАЦИЈА 
ВО БУГАРИЈА

Извадок од бугарската државна книга за евиденција на граѓаните 
од градот Гоце Делчев во Бугарија. Според овој документ, најпрво 
граѓаните од овој град се изјаснувале како Македонци по нација, но 
бугарската држава тоа го преправила прешкртувајќи го зборот ма-
кедонска, врз кој го дадала зборот бугарска народност.
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тено стратегија за преземање пори го-
розни мерки кон оние земји кои не-
доследно се однесуваат кон малцин-
ствата и кои забораваат на задол жи-
телните обврски кои мораат да ги ис-
полнат. Брисел тоне во бикро кратските 
процедури на кои не им се гледа кра-
јот. 

"Одвреме-навреме, покрај ловот на пти ци, гракањата, звуците, на 
големо изне надување во селото се појавила жена која почнала да 
колне на тежок и неразбирлив македонски јазик. Војниците й 
понудиле пари за да ја надоместат штетата а, исто така, й купиле леб, 
вино, масло, сирење и други хранливи продукти. За возврат, тие го 
добиле истиот стереотипен одговор, кој за прв пат го слушнале 
надвор од Науса, каде што се сретнале со првиот старо сло венски 
јазик. Таа со наведната глава им одговори дека каде и да одат од 
Солун па сè до Флорина, тие ќе добијат само еден одговор на 
нивните барања: Нема!".

грчки историчар

"Доказите укажуваат дека ма-
кедонскиот јазик бил раз личен 
од обичниот антички грчки ја-
зик, употребуван ка ко јазик на 
дворот и на ди пломатија... Ма-
кедонските по гребни обичаи 
укажуваат на различно гледање 
на зад гробниот живот од грч ки-
те, дури и за време кога биле 
обожавани многу исти бо го ви... 
Јасно е дека античките пи сатели, 
прикажувајќи раз лични исто-
риографски и фи лозофски си-
туации, ги гле дале Грците и Ма-
кедонците како два одделни и 
различни народи, чии односи 
биле оз начени со значителна ан-
ти патија, ако не со отворено не-
пријателство".

Јуџин Борза, американски 
историчар

"Нема потрагична ситуа-
ција од онаа во која се наоѓа 
македонскиот народ. Исто-
ријата е само долга низа на-
силства, грабежи, убиства, 
монструозни злосторства. 
Никогаш, ниту во најлошите 
епохи немало полош режим 
од оној што на Македонија й 
го наметнаа Протогеров и 
Михајлов. Нивните банди 
од името на партијата ги из-
вршуваат своите злодела".

Маурис Јункер, La Mace-
doine vue par l'Europe

За да ја докажеме неоснованоста и 
апсурдноста на нашите соседни аси-
милаториски пропаганди, повторно 
при кажуваме историски докази и фак-
ти, со кои по кој знае кој пат ја изне-
суваме на виделина вистинската слика 
за лажната демократија на Атина и на 
Софија, низ минатото и денес.

ЕГЗЕКУТИРАНИ МАКЕДОНЦИ ЕГЗЕКУТИРАНИ МАКЕДОНЦИ 
ВО ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈАВО ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА


