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Повод: Вашиот напис под наслов "Биди Македонец, 
а не Македоноид" во "Шпиц" од 31.1.2009 г.

Господине Героски,
Не сум партиски определен, па со подеднаква резер-

вираност го примам и она што го прави или го кажува 
Владата и кон она што доаѓа од опозицијата. Ние, обич-
ните гра ѓани, знаеме дека ниту едните ниту другите не се 
цвеќиња за мирисање и дека, во безобѕирната борба за 
власт, и едните и другите се наклонети кон злоупотреби и 
манипулации.

Иако обично реагирам на нешто што го прави акту ел-
ната власт, овој пат решив да реагирам на манипулациите 
кои Вие како експонент на опозицијата, ги пласирате со 
Ва ши от напис "Биди Македонец, а не Македоноид!", обја-
вен во "Шпиц" од 31.1.2009 г. Ми се чини дека уште од вре-
ме то на Јозеф Гебелс, министерот за пропаганда во Хитле-
рова Германија, не е објавен состав со толкаво количество 
подметнувања, лаги и отров по сантиметар квадратен на 
испишан текст. Не е спорно дека во политиките на Владата 
има и популизам и Потемкинови села, но дали тоа Ви дава 
за право да негирате сè и сешто, и тоа што држи и тоа што 
воопшто не држи. Особено во овие моменти, кога е во 
кри тична фаза спорот со Грција околу нашиот идентитет. 
А, Вие токму по тоа прашање сеете ветер и магла и ја 
терате водата на грчката воденица. Внесувате некаква 
измислена поделба на "вистински Македонци" и "Маке-
доноиди" и фин ги рате некаква остра спротивставеност 
меѓу едните и другите. Овие "вистинските" се кротки, 
умни и културни, се бе си се сметаат за Словени и се гор-
деат со браќата Ки рил и Методиј: оние другите, "Маке-
доноидите", се лоши, кр во жедни, националисти и расисти, 
го мразат маке дон скиот јазик каков што сега го знаеме, а 
се занесуваат со Александар Македонски и со некакви 
чкртки изгребани на камен.

ОТВОРЕНО  ПИСМО  ДО  ОТВОРЕНО  ПИСМО  ДО  
БРАНКО  ГЕРОСКИБРАНКО  ГЕРОСКИ

ДОДЕКА  НИЕ  "СПИЕМЕ"  НИ  ГО  ДОДЕКА  НИЕ  "СПИЕМЕ"  НИ  ГО  
КРАДАТ  ИДЕНТИТЕТОТКРАДАТ  ИДЕНТИТЕТОТ

нодот на МПЦ, некој го краде нашиот идентитет. Пра-
шањето е како ќе ги вратиме изгубените средства кои 
"матната" ни ги однесе по судовите за да се бориме про-
тив силната грчка пропаганда? Сведоци сме на нивниот 
успех во Европската унија каде повеќе и немаат име за 
нашиот јазик и нација - преку ноќ станавме безимени: 
држава - Безимена; јазик - Безимен; нација - Безимена. 
Блазе си им на оние Македонци кои можат мирно да 
спијат по вакви потези...

Душан Ристевски,
Австралија

За среќа, вистината е многу далеку од карикатурава 
што Вие се обидувате да ни ја продадете. Героски, јас себе 
си се сметам за Македонец, си го сакам македонскиот 
јазик и ги почитувам светите Кирил и Методиј, но воопшто 
не ми пречат археолошките истражувања кои ги форсира 
актуелнава Влада (напротив, многу е позитивно што коне-
чно почна да се вложува во оваа област!), а не гледам ни 
зо  што треба да ми пречат и другите истражувања за наши-
те корени. Во сите области од науката секојдневно се от-
кри ва нешто ново и нема никаков грев во тоа. Не ми е 
јасно зошто Вие сте застанале како некој религиозен фана-
тик во одбрана на догмите кои биле поставени пред 100 
или 200 години. Знаете дека и такви "очигледни" и ве-
ковни "вистини", како онаа дека Сонцето се врти околу 
Земјата, со време претрпеа ревизија, па зошто тоа да не 
може да биде направено со некои поглавја од историјата? 
Се раз бира, доколку за тоа постојат соодветни факти и 
аргумен ти. Ако врз основа на такви докази се испостави 
дека наше то писмо и јазик датираат далеку пред времето 
на Кирил и Методиј, зошто да се плашиме од тоа? Чудната 
работа кај Вас е што Вие не оспорувате факти или ар-
гументи, туку што, во језуитски стил, за ерес ја про гла-
сувате самата по ми сла дека може да има факти и аргу-
менти кои фрлаат поинаква светлина на она што досега 
сме го знаеле. Исто така, чудна е Вашата логика според 
која јас сум непријател на Кирил и Методиј и се срамам од 
моето словенско по текло и македонски јазик - само затоа 
што се согласувам со тоа дека треба да се испитаат се-
риозните индиции кои ука жуваат на нашата врска со 
Александар Македонски и со јазикот испишан на Каменот 
од  розета!

Поради сè ова, господине Героски, Ве молам пре испи-
тајте се, бидејќи веќе помислувам дека ова што го правите 
со Вашиве хистерични колумни, можеби и воопшто нема 
политичка, туку само психолошко-психијатриска позади-

Ви приложувам напис од таканаречениот Australian 
Macedonian Advisory Council во однос на книгата од наши-
от виден општественик и научник м-р Ицо Најдовски од 
Мел бурн. Овој совет беше регистриран минатата го ди на 
од грчката заедница по налог на грчката Влада, со цел да 
за вла дее со македонското име и да докаже дека ние не-
маме право да се нарекуваме Македонци, бидејќи божем 
тие биле вистинските Македонци. Тоа е крадење на ма ке-
донскиот идентитет, како што ни го украдоа пого лемиот 
дел од Македонија. Додека ние во Австралија "спи еме" 
ошаматени од самоуништливата војна која владее послед-
ниве десет години "благодарение" на поданиците на Си-
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Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отво  -
ре ност кон јавноста. Овде автен тич   но обја ву ваме и текстови 
кои не се во со гласност со на шата уредувачка политика.

Дионисови слави "Мину Угриновска"
Културен центар "Скрб и утеха-Тиха"
Градска библиотека "Браќа Миладиновци"
27 и 28 февруари 2008 г. поч. 20 часот

Возобновени древно македонски чествувања во чест на 
Диониса, оваа Божја година по 16. пат. Семакедонски средби 
во духот на Европа без граници. Обединување на маке-
донската култура од Пирин, Егеј, Преспа, Гора, Голо Брдо... 
песни и ора, претставување книги, театарски претстави, 
филмски проекции... беседи... поезија... Како и промоција на 
филмот "Ѕид", снимен во Мосомиште-Пиринско, кај Маке-
донците во Р Бугарија. Фолклорна група "Иван Попов" од 

Н. Лески, Гоцеделчевско... претставување на книгата "Маке-
донија 7000 години писменост" од Зариса Параос... фолк-
лорна група и од Егејско... поети од Пиринска Македонија... 
гости од Гора...

"Чернодрински експрес" - настап на културниот театар 
"Скрб и утеха", гостување на штипскиот театар... филм за 
македонската јасновитка баба Ванѓа, "Како свеќа" - учесник 
на меѓународниот фестивал по принципите на Ганди во Ин-
дија... и, се разбира, отворено македонско срце и други 
гости... Дојдете да го доживеете македонизмот како култ на 
славење, песни и ора, дарување култура и човекољубие на 
"Дионисовите слави" на 27 и 28 февруари во Градската биб-
лиотека "Браќа Миладиновци" во Скопје, во 20 часот.

1 6 .  Д и о н и с о в и  с л а в и  1 6 .  Д и о н и с о в и  с л а в и  
"М и н у  У г р и н о в с к а ""М и н у  У г р и н о в с к а "

Сведоци сме на тоа дека само за нас не важат зага-
ран тираните права од ООН, секој да може слободно 
да ги истакнува својата националност, својот јазик и 
своите обележја. Исто така, државите слободно да ги 
истакнуваат своето име, знаме, грб, химна. Ете до каде 
одат најцивилизираните, најдемократските, нај на-
пред   ните, во сè, земји од ЕУ и од НАТО. Ни се оспо-
руваат нацијата, јазикот, името и симболите на држа-
вата. Со поинакви методи од Хитлер, но целта е иста. 
Во случајов да го снема и ова малку останато од Ма-
кедонија и Македонците. Тука завршуваат сите нив -
н и приказни за наводните неисполнувања на ус ло -
вите за прием и криејќи се зад консензусот, кој е са-
мо па раван за геноцидот врз Македонците. Ќе ко ри -
стат би ло кого против нас, па покрај нацистичка Гр-
ци ја, тоа ќе бидат и нацистичка Бугарија со нереги-
стри рање на нацистичкото здружение РАДКО, а за 
на шите ни кому ништо во Бугарија.

Па, ќе бидат со скипетарските нацисти и ислам-
ските фанатици уортачени со АЛ КАЕДА. И со секој 
кој е против нас.

Кога го спомнав Хитлер, само да се потсетиме на 
го ди ните по Првата светска војна. Тој го најавуваше 
''чистењето'' на неариевците (небелите) токму посо-
чу вајќи ја малата Грција која ''исчисти'' милион, пред 
сè, Македонци. А, за тоа не беше ниту опомената од 
свет ските фактори!!! А Хитлер усвои уште еден грчки 
из ум, освен првото етничко чистење во Европа. Тоа 
беа концентрационите логори по зафрлените места 
во Гр  ција за Македонците, каде што беа изложени на 

ви стински ѕверства. Се разбира, Хитлер го поусоврши овој 
втор грчки изум.

Не верувам дека некоја владина институција ќе пре-
земе нешто. Но, имам предлог до Тодор Петров и Свет-
скиот македонски конгрес.

Сите декларирани на попис во Република Македонија 
од деловите под Грција, Бугарија, но и било каде по све-
тот кои сакаат да ги дадеме на суд, ООН, ЕУ и НАТО со сè 
нивното милениче, измислената од нив Грци ја и Грци, за 
нацизам, геноцид и дискриминизација врз нас Маке дон-
ците. Иако сме во сиромаштија, можеме да одде лиме по 
неколку евра и да собереме солидни до кументи (иако не 
треба никој со ништо да ја докажува својата наци онал-
ност, па било тоа да е црнокос Данец или, пак, белокос 
Нигериец). Да најмиме добри адвокати. По милион евра 
за секој Македонец за отштета за сè што доживуваме во 
гено цидот врз нас.

Од ова можеме да ги исклучиме оние кои нè признаваат 
како Македонци. Да не се плашиме, од ова полошо нема. 
Барем да не одиме како волови на колење.

Веселин Анастасов,
Скопје

привремено во Сиднеј

ГРЦИЈА ,  ЕУ ,  НАТО  И  ООНГРЦИЈА ,  ЕУ ,  НАТО  И  ООН

на.  Ако имате такви проблеми, тогаш Ви сугерирам да не 
се експонирате јавно бидејќи, пред сè, им правите лоша 
ус луга на Вашите деца, кои утре ќе мора да се срамат од 
ова што Вие го правите денес. Дури и Грците ќе ги ставите 
во незгодна ситуација, бидејќи тие не ќе можат толку да 

Ве платат колку што Вие во вашиот јаничарски занес 
можете да му наштетите на сопствениот народ. Аман, 
размислете околу ова!

Петар Бошевски,
Скопје


