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   Светът - пълен с личности, а всяка личност е изпълнена с разнообразни 

идеи и виждания за живота. Както е казал Алеко Константинов - ,,Разни хора, 

разни идеали‘‘. Всеки сам по себе си е съвършен, единствен и неповторим. 

Такива са и неговите идеи – всяка носеща различен смисъл и облик. Що се отнася 

до групата хора – социума, положението е същото. Така е било в миналото, така 

е в настоящето и така ще продължава занапред. От тези възгледи зависи 

положението на нацията и на държавата. 

   Във времената, в който живеем днес, всичко е динамично и 

претърпяващо различни промени от всякакъв вид. Светът, страните, 

отношенията между тях – всичко се диференцира. До това положение са довели 

различни фактори, част от които са национализмът и различните идеологии. А 

какво представляват те? Национализмът е насочено движение по пътя към 

свободата и независимостта на дадена страна. Идеологията, от своя страна, е 

съвкупност от възгледите на даден народ или група хора. Това са част от 

характеристиките на дадена държава.  

   Държава? Какво представлява тя? Според информацията от българския 

тълковен речник тя е: политическа форма за организиране на обществото, начело 

с органи за осъществяване на всяка една власт – изпълнителна, законодателна, 

съдебна, както и територията, върху която се разпростира тази организация. А 

нацията? Тя е група хора, възникнала върху общност на език, територия, 



икономически живот и култура. Според мен нацията е от изключителна важност 

за всяка страна, защото тя е съставена от тези, които имат силата да променят 

положението си към по-добро. По всевъзможен начин би трябвало, според мен, 

населението на която и да е страна да привлича само дивиденти към нея.  

   Има множество примери в историята, които ни представят пагубните 

последствия, до които може да се стигне, ако нацията на дадена страна е 

разединена или управляващите не се стремят към справедливо управление за 

всички. Смятам, че това може да се отнесе и до голяма степен към отношенията 

с другите държави. Това се отнася и до отношенията между България и 

Република Северна Македония.  Българският и македонският народ - не е нужно 

голямо количество знания по история, за да разбереш, че това са два братски 

народа. ,,Братски‘‘ – не в преносен смисъл, а буквално, защото на днешните 

поколения и от двете страни прадедите им са били братя – това е заложено в 

техните корени още от времето на Османското владичество и зародилия се 

стремеж за освобождение на България. По този въпрос има множество 

исторически документи, записки и т.н. Искам да дам пример с един български 

писател – Димитър Талев, който е роден през 1898 г. в Прилеп (дн. Македония) 

и неговият псевдоним е Димо Болгарин. Той пише известната тетралогия- 

,,Железният светилник‘‘, „Преспанските камбани“, „Илинден“ и „Гласовете ви 

чувам“. При прочита на тези велики романи на човек му става ясно, че българи 

и македонки са били заедно в борбата за освобождение, книгите са пропити с 

характерния борбен български дух и традиции. Македонците  са мечтали да 

бъдат отново едно цяло с братска България, но за съжаление нещата не се случват 

така, както на болшинството му се е искало. Събитията се нареждат така, че двата 

народа се разделят в две различни държави и така си остава до днес. Братя се 

оказват от двете страни на границата. Впоследствие, по различни политически 

причини, на двете нации се внушава, че те принадлежат към два разнородни 

народа, въпреки наличието на общ език и история.  



   Въпросът, който си задаваме днес, е: Защо дедите и прадедите на 

сегашното поколение македонци не са предали обичта и любовта към майка 

България? Защо злобата и омразата надделяват? Защо хора, които се чувстват 

българи, в Македония към тях се отнасят с пренебрежение? И още много пъти 

можем да зададем въпроса – защо? Отговорът може би не е еднозначен. Вина 

имат политици, управници, стеклите се обстоятелства, събития и други.  

   Фактът, че териториите на днешна Македония са били хиляди години под 

властта на Гърция, не им дава право да твърдат, че е тяхна, защото те са 

отвоювани. Именно тези техни претенции за притежания ги подтикнаха под 

натиск да променят името на република Северна Македония. По-късно тези 

територии вече са в български земи. Грешката винаги е била една и ще 

продължава за бъде – делата и наклонностите, към които прибягват 

управляващите. През 1947-1948 г. Йосип Броз Тито има претенции към 

получаването на Пиринска Македония, при което Георги Димитров се съгласява. 

В образователните институции се налага македонският език. Единственото, 

което е спасило тези земи, е фактът, че когато са прекъснати отношенията между 

Югославия и СССР не се стига до откъсване на Пиринска Македония и 

включването й в Югославия.  

   По мое мнение, за да се разрешат конфликти между които и да било 

страни, трябва да има компромиси и разбирателство между управляващите. На 

първо място, те трябва за бъдат хората за пример, които да дадат насока на 

населението към просперитет. Нужно е егото да се превъзмогне. Нужно е 

нациите да започнат да се запознават с историческите документи, които доказват 

към коя страна принадлежат.      Нужно е да се промени възпитанието към 

малките представители на македонците. Нужно е да се умножат добродетелите 

на двете страни. Нужна е емпатия. Нужно е разбирателство. Най-важното – 

нужна е ПРОМЯНА. Цитатът на Елена Феранте показва точно това – ,,Ако никой 

не опита нищо, никога нищо няма да се промени”. 



   Ако внимателно се вгледаме в обкръжаващата ни среда, ще видим колко 

неидентичен е всеки. Едната част хора са обсебени от злоба и завист – те няма 

как да допринесат за благото нито на България, нито на Македония, нито на 

Европа. От другата страна на призмата стоят личности, които се борят за благото 

на двете държави и Европа. Има множество примери за македонци, които са 

преуспели в България и по света. Именно тези представители на държавата ще я 

насочат към подем и разцвет. Задължително е и от двете страни на границата да 

има дивиденти, водещи към пътя на щастието. То може да стигне до нас само ако 

възгледите относно смисъла на живота ни придобият други измерения. Всеки 

сам избира пътя, по който да тръгне, и следата, която да остави. 

   Близки, но същевременно толкова далечни – твърдение, което е колкото 

актуално днес, толкова и тъжно, потъпкващо борбата, паметта и саможертвата 

на стотици загинали с вяра за единна и силна Майка България. По мое мнение 

животът е много просто нещо, което самите ние усложняваме. Всеки ден е дар 

от Вселената и не бива да го пропиляваме с излишна злоба и омраза, които няма 

да допринесат за нещо хубаво. Нека се обединим и заедно достигнем до нови 

висоти. Нека се обединим, за да бъдем по-силни! Замислете се! 

 

 

 

 

 


