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"

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

В И С Т И Н А Т А  Н Е  У М И Р А ,  Т А А  Н     Е  С Е  У Б И В АВ И С Т И Н А Т А  Н Е  У М И Р А ,  Т А А  Н  

ГРЧКИОТ "БЕРЛИН    СКИ" ЅИД ЌЕ ПАДНЕ ПРЕД ГРЧКИОТ "БЕРЛИН  

"Од оваа средба ви по ра чу-
ваме, на вашите пушки ние од-
говараме со тапани, на вашите 
клевети ние одговораме со та-
пии, крштеничиња и вистини. И 
на вашата идеја да нè прекрстите 
ние одговараме дека ние го 

"Ги променивте имињата на 
македонските градови, села, 
планини, реки, долини, 
незнаејќи дека не сте го 
допреле пантеонот на нивната 
одбрана. Ако не сте ги допреле 
коските на овој народ тогаш не 
сте допреле ништо и сè и 
понатаму е македонско, а 
ништо не е ваше", се нагласува 
во протесното обраќање на 
Заедницата на организациите 
на етничките Македонци 
протерани од Грција.

"Се прашуваме од што 
материјал Ви е направена 
лулката на демократијата, па 
што ви е така црна и крвава. Се 
прашуваме во таа лулка со што 
ги доите вашите првенци, па се 
така алчни налик на ѕверови, 
кои би можеле во секое време 

да ја растргнат и убијат 
секоја потврда дека во 
Егеј сепак има 
Македонци".

НЕМА ПРЕВОД ЗА 
НАШИТЕ ИМИЊА

"Разделивте деца од мајки, но името 
македонски не им го избришавте од крш-
теничињата и од меморијата, зашто тоа 
име им е дадено, не им е дадено од Вас, 
туку од Бога и кумот. Разделивте браќа и 
сестри, но љубовта нивна не успеавте да 
им ја одземете зашто на таа љубов ги 
научил заветот родителски, кој го носи 
секој од нас до гроба. Ги избришавте ими-
њата на македонските горостасни храбри 
борци од легендите грчки, па затоа сега 
приказната за грчкото херојство ви е 
налик на бајка со самовили и сакати џу-
џиња. Ги променивте имињата на маке-
донските градови, села, планини, реки, 
долини, незнаејќи дека не сте го допреле 
пантеонот на нивната одбрана. Ако не сте 
ги допреле коските на овој народ тогаш 
не сте допреле ништо и понатаму сè е 
македонско, а ништо не е ваше. Коските 
запретани в земја во гробовите маке-
донски од античко време до денес се 
последната и единствената одбрана на 
овој народ. Ниту илјадниците Маџири не 
можеа да му кумуваат на вашето аси ми-
лирање и прекрстување на македонскиот 
народ, зашто Васил, Атанас, Анастас, Ни-
кола, Фоте, Јани, Симе, Доне, Александар, 
Коте, Алтана, Менка, Мара, Фана, Мирка, 
Василка, Фотија, Поликсена, Вангелија, Со-
фија, Крста, Ордана, Тејана, Неда, Евгенија, 
Германија и натаму се потпишуваат со 
имињата и презимињата македонски. И 
натаму кога ќе погледнат кон Бога, со мо-
литва за спасение, се молат на един стве-
ниот јазик кој го знаат, со оној мајчиниот, 
македонскиот. Во пасошот на мојата мајка 

пишува родена во село Буф, Леринско, и 
го нема тоа мастило кое во оваа графа од 
пасошот може да ги промени овие по-
датоци. Малку е целата вода во морето 
егејско за да ги прекрстите сите Маке-
донци и да им кумувате со нови еретички 
имиња.

Ги затворивте границите за враќање 
во родната грутка, бодликава жица ис-
плетовте околу нашите тела, кои сега кр-
вават при секој обид да се дојде поблиску 
до родното огниште. Со лаги и интриги го 
убедувате светот дека сте цивилизиран 
народ, но ви се топат боите на вашата 
маска, а ликот на ѕверот алчен, скриен во 
Вас, сè повеќе се прикажува пред огле-
далото на светот, забревтан и суров под-
готвен да ја растргне секоја прогресивна 
мисла во Грција", се оценува во про тес-
ното обраќање.

"Од оваа средба Ви порачуваме, на 
вашите пушки ние одговараме со тапани, 
на вашите клевети ние одговораме со та-
пии, крштеничиња и вистини. И на вашата 
идеја да нè прекрстите ние одговараме 
дека ние го знаеме нашето вековно име, а 
вашето можете да го менувате секогаш 
кога тоа ќе го посакате, зашто пре врт ли-
воста е ваша одлика, која сте ја потврдиле 

МАКЕДОНСКИТ   Е ТАПИИ И КРШТЕНИЦИМАКЕДОНСКИТ  
Соседи Грци, ние овде, од оваа страна 

на границата сме Македонци, оние 
Македонци кои вие како бело свет-

ски демократи ги угнетувавте, тероризи-
равте, затворавте и убивавте. Да ве пот-
сетиме, ние сме вашите соборци од ДАГ, 
кои заедно со вас, рамо до рамо, на фрон-
товите јуришаа врз позициите на фашис-
тичките окупатори и нивните квислинзи. 
Ние сме тие кои заедно со вас, едни до 
други, крвавевме во рововите на пози-
циите на бранителите на грчката држава. 
Место ордени и признанија добивме нож 
в грб од нашите соборци, кои ги забо ра-
вија нашите подвизи и кукавички подвед-
наа грб пред новата грчка фашизоидна 
власт. Наместо права и слободи добивме 
егзодус и асимилација.

Ние сме тие стотици илјади Македонци, 
кои Вие ги кренавте од родните огништа 
со желба себе си и светот да го убедите да 
верува во една ноторна лага дека нема 
Македонци во Егеј. Протерувавте панично 
и во страв сè што се декларираше како 
македонско и гледавте да го оттурнете 
што подалеку, плашејќи се дека еден ден 
вистината ќе исплива на виделина. Но, 
ние вистината за македонската сага ја про-
несовме низ светот. Секаде каде беа ра-
селени, во Русија, Романија, Полска, Буга-
рија, Србија, Америка, Австралија, Канада, 
Европа, Македонците ја раскажаа висти-
ната за вашите злодела, за да знае светот 
во чија лулка се лула демократијата", се 
нагласува во протесното обраќање на За-
едницата на организациите на етничките 
Македонци протерани од Грција, кои го 
изразија својот револт на граничниот пре-
мин "Меџитлија", на македонско-грчката 
граница.

СО ЛАГИ И ИНТРИГИ ГРЦИТЕ НЕ СО ЛАГИ И ИНТРИГИ ГРЦИТЕ НЕ МОЖАТМОЖАТ ДА ГО УБЕДАТ  ДА ГО УБЕДАТ 
ЦИВИЛИЗИРАНИОТ СВЕТ – НИКОЛА КОСТУРСКИ И ЦИВИЛИЗИРАНИОТ СВЕТ – НИКОЛА КОСТУРСКИ И 
МЕТОДИЈА ТОШЕВСКИМЕТОДИЈА ТОШЕВСКИ



25  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  735-737 / 1.8.2008
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ГРЧКИОТ "БЕРЛИН    СКИ" ЅИД ЌЕ ПАДНЕ ПРЕД  СКИ" ЅИД ЌЕ ПАДНЕ ПРЕД 

толку пати пред светот и историјата. Нема 
превод на нашите песни на грчки, бидејќи 
Вие немате такви зборови како маке дон-
ските за да ја доловат душата на пејачот. 
Евзоните грчки не знаат да зачекорат со 
чекор достоинствен, стамен во кој е втка-
ен сиот инает, сета истрајност македонска. 
На грчките политичари им порачуваме, 
вашите злодела, лаги и интриги, платени 
од џебот на обичниот грчки граѓанин, не 
само што не й служат на Грција на имиџот 
на европска земја, туку ги посрамотивте и 
вашите големи грчки мислители, фило зо-
фи и учители, кои секогаш Македонците 
ги препознавале како засебен народ. 

Мој Демостене, додека ти Александар 
Македонски го нарекуваше варварин од 
земја од која ни добар роб не можеш да 
купиш, твоите Грци го величат како син 
грчки, најблизок на мајката грчка. Мој 
драг Паусалиј, додека ти говореше дека 
Александар на својата војска й коман-
дувал со јазик неразбирлив за Грците, 
твоите Грци неговата војска ја закопаа по 
мрачните зандани, а јазикот му го ис-
поганија со пцовки и лаги. Аристотеле, 
додека Александар го учеше на мудрост, 
стратегија и демократија, додека го учеше 
дека светот се освојува со почит кон 

другиот, си заборавил своите Грци да ги 
научиш на цивилизирано однесување и 
да им кажеш дека вистината не се убива 
со копје и пушка. Се прашуваме од што 
материјал ви е направена лулката на 
демократијата, па што ви е така црна и 
крвава. Се прашуваме во таа лулка со што 
ги доите вашите првенци, па тие се така 
алчни, налик на ѕверови, кои би можеле 
во секое време да ја растргнат и убијат 
секоја потврда дека во Егеј сепак има 
Македонци.

И оние луѓе од онаа страна на нај тем-
ната, најпрезрената и најнеприродната 
граница се Македонци. И нивните тапани 
тропаат со македонски ритам. И нивните 
песни ечат на македонски јазик.

Од тука на светот ќе му ја пренесеме 
универзалната порака за мир, слобода и 
љубов меѓу народите. Светот мора да ја 
дознае вистината на протераните Маке-
донци од Егејска Македонија, мора нај-
скоро да ја поправи грешката пред овој 
невин народ, кој настрада во егзодусот 
нарачан од грчките демократи. Јаден и 
чемерен е оној кој лекцијата по демо кра-
тија ја учи од учебниците грчки, полни со 
лаги и извитоперени вистини. Наскоро ќе 
дојде ден кога оваа граница ќе ја нема. 
Наскоро ќе осамне ден кога преку оваа 
линија ќе има слободен проток на луѓе, 
идеи, емоции, искуства и спомени.

Браќа Македонци од другата страна, 
само со заедничка борба и со сопствени 
раце ќе го срушиме вториот "берлински 
ѕид" во Европа. Потсетете го Караманлис 
дека сте Македонци, ене му ја Мала Азија, 
тој нека се врати во својата родна тат ко-
вина во потрага на своите корени, а на-
шите нека ги остави да не ги полеваме со 

крв и солзи. Ова е нашата прва и един-
ствена родна татковина и мајковина, ние 
резервна немаме, зашто овде никнавме и 
од никаде не сме биле доселени. Посеани 
сме со ова македонско семе кое 'рти само 
Македонци на ова парче земја. Затоа бра-
ќа и сестри, ќе останеме вечно овде, во 
земјава афионова, во земјава Кирило ме-
тодиева и Гоцева, со порака Република 
Македонија е нашата татковина и не оби-
дувајте се да нè прекрстите, ние сме Ма-
кедонци", се потенцира во протестното 
обраќање на Заедницата на организа ции-
те на етничките Македонци протерани од 
Грција.

НЕМА ДОЗВОЛА
Во потпелистерското село Трново, крај 

Битола, се одржа 28. Семакедонска погра-
нична средба, која ја организираше За-
едницата на организациите на етничките 

МАКЕДОНСКИТ   Е ТАПИИ И КРШТЕНИЦИЕ ТАПИИ И КРШТЕНИЦИ
Македонци протерани од Грција.

"Мотото на годинашнава средба беше 
дека по никоја цена не се откажуваме од 
уставното име на Р Македонија и не до-
зволуваме никој да ни дава други имиња", 
вели Никола Костурски, претсе дател на 
Заедницата на организациите на етнич-
ките Македонци протерани од Грција.

"Сметаме дека доколку еден државник 
од Р Македонија, прв пат од нејзиното 
осамостојување, го покрене прашањето 
за човековите права на Македонците 
протерани од Грција и за тие Македонци 
кои сега живеат во Егејскиот дел на Ма-
 кедонија, тоа не претставува популизам. 
Го охрабруваме премиерот да издржи во 
неговите настојувања и прашањето за чо-
векови права на Македонците во сосед-
ните земји да го интернационализира, 
односно не само во Брисел кај Баросо, 
туку и да го постави во Обединетите на-
ции. Сметаме дека Р Грција ќе мора да 
попушти и да го прифати нашето уставно 
име затоа што ова сега што го бараме, 
имотите и другите човекови права на Ма-
кедонците од Егејскиот дел на Македонија, 
ќе ја стави пред свршен чин. Й порачуваме 
на Европа дека во своите пазуви чува 
змија отровница, која се вика Грција и час 
поскоро треба да ја вразуми или да ја 
отстрани од својата средина", се вели во 
коментарот на претседателот Костурски. 

На средбата во Трново беше и минис-
терот за надворешни работи, кој во име 
на премиерот на Р Македонија ги пренесе 
неговите поздрави и се обрати пред 
многубројното население. На истата ма-
нифестација присуствуваа и министерот 
за одбрана, Зоран Коњановски, како и 
Љубе Бошкоски.

знаеме нашето вековно име, а 
вашето можете да го менувате 
секогаш кога тоа ќе го посакате, 
зошто превртливоста е ваша од-
лика, која сте ја потврдиле тол-
ку пати пред светот и исто ри-
јата".

МИНИСТЕРОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ АНТОНИО МИНИСТЕРОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ АНТОНИО 
МИЛОШОСКИ ЈА ПРЕНЕСЕ ПОРАКАТА НА ВЛАДАТА МИЛОШОСКИ ЈА ПРЕНЕСЕ ПОРАКАТА НА ВЛАДАТА 
ЗА ПРОБЛЕМОТ СО ГРЦИТЕЗА ПРОБЛЕМОТ СО ГРЦИТЕ


