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Гдавната ролѕ аг ооодрѕване надионалнит^ духове играе безмакедовскн водителБ ТодоргБ Александровт>
И вториѕггБ
на
риа да обедкни чрез*Б орхжне
народ-Б пропадзна.
на воинит& се дриклк)чваше СБ трагична равнослг&тка. КрантБ ша. 191Ѕ год. от
белнзва, o6a4e v не само военент. Heycn'fex'b. Наст^шваше но
ва епоха, на отрицание и безв%
рие, конто н днесБ огце не е
пршиоочена.
Моралната криза се изрази
едЕШ широко
пораженство.
р
р
Негови-rfe жреци, безт» да нос5ГГБ
rb по-бл*&етн1це бжде
сце, безт> да предлагатБ
програма за по-гцастливо насто»[цеу отричаха мие^ггото и
духовно раздвоѕваха народа в
царството —« малко б% С5шашт>
разкж.сването на б"Блгар1цината
чрезт> н^колко граници. Отричани 6"fexa, подкопавани и осми
вани поннтин и начала, безт>
които нито един-b народт> не
може да има национална физнономин, а нито една д-Бржава^—
бждеше- Катастрофаджил, народен-b врагБ б-в наричант> ecfe
ки, които би се опитал^ да обнадежди чрез-Б прим-fepHTfe за
други изжив-fertH HeycirfexH BI>
нашата историл, за други настжпили следт, това победи и
достиженин.
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Може да се каже, че 1п>рви- лт1> знакт> за СБвземане доиде
а ОТВГБМ-Б поробениг^ б-Блгари.
> Подвата на македонското осво
и бодително д^ло следг» 1918 го
е дина е единственото насБрдчиа.-телно авление- на помраченнн
o б-Блгарски хоризонтБ. И вг. дру
- ги трудни моменти, вт> миналор то, сж идвали
отт> Македонин
- ободрителни
о духт> пронви. за бтзлгарскин
Но тон ПЖТБ тн

гариа, на коато ее вт>ЗЈЕагаха на
наи-малката
дежди7 сега
дт>ржава на полуострова следг»
^
убита духомт»; симдакоЕГго вг^кога ее очакваха за д"6лото ОТКТЖГБ неѕ, сега
б%ха зам^сгенк отв непринна краинк течеккн, или.
равнодушието еа патриотични
ср^ди. Bsrfecro само н^когасрт>бски и гр^цкк чети
Македонин, настанени 6%xa
& власти на
Г-Брцин и С*Брбин, които за раз
лика оп> наавнин BI> много отношенин турчшгБ, ОТБ oimib
знаеха много за похватит^ еа
нашата борба. Турцин б% нари
чаца «болнин ЧОВ^ЈСБ», ЧИНТО
всички очакваха, a C"bp
к Гг.рцин отт> мнозина wb
Европа б-вха см-^тани за напреД
ничави д-Бржави, обехцавапш
да изградип, jffemo жизнено еа
полуострова. Н^когашнктѕ надежди за подкрепа ОГБ ГОЛ^МИ
дт>ржави сжшѕ> б^ха рухнали.
ЦнвилизованинтБ св^тт» б-fe зает-b ст> свои гршки. Прибавете
mbwb това
комунистичеекин
luypMi»," които се насочвате и
македонското движение.
македонска интелигенцин, начело СБ ХИЛДДИГБ учите
ли и светеници, сега б-fe прого
нена; грамадна часп> ОГБ бт>дгарското население на Македонин сжшо б% прокудено вт> чу- г
жбина. На всичко отгоре,
то единна Македонин, подт> евладетелБ, сега тн б-fe раз
покксава на три часга.
Ето з а т о carferaMe, че на
1918 год.г следт> толкова нетастни обрати вт> живота на сжт о т о покол^ние, при толкова
зам!>глени хоризонти, се искаше по-год^м!> кураж*Б, за да
подканвашт> поробенигв б!>дгари К1>мт> вт>оржжена борба и
вг»обте icbM-b борба, за да имт>
внушишт» надежда, ОТКОЛКОТО
презт> 1910 година, или даже
презт> 1893 год. — когато се
С1>здаде ВМРО. He me сравннваме подвизи отт> едната и дру
гата епоха. Хората, които на
1918 год. отново почнаха борбата, ни приличатт> на морнци,
които н^колко пжти последова
телно прежив-вли корабокруше
нин и случабно останали живи,

показа жизненостБ и духт> п>к
- мо когато и чужди и множестe во свои б^ха пов%рвали7 че е
- завинаги погребана, че маке- ДОНСКИНТБ вт>просБ е окончате
- лно премахнатг..
Преди овде да СМ^ШГГБ
- но воинишкит% си дрехи, значи
телент> брои македонскк емиги ранти се заеха да СБЗдаватв ор
- ганизират» фронгв за захцита
и на националната кауза. Мнозин
а ството оп> стариг^ благотвори
н телни братства вт> Б-Блгарин
- бт>рзо се СБживиха и избраха
с ржководно ГБЛО за ц-^ата еми
мрака на непрогледна
с грацин. Приготвен-Б биде и из наново се спускаха ср^дт» бурБ пратент> до конференцинта з но море; едничкото имт> преиа мирг. В-Б Париж-b мемоарг, ОТБ мутество предт> борцигв orb
Б името на стотина хилнди души 1893 год. б% може би, гвхната
За изготвинето на този мемо- каленостБ да плувагБ между
арт>, както вт>обше за активизи 6ypnrfe; всичко друго сега 6%
рането на емиграцинта доста несравнимо по-трудно и обезинициативи излизаха ОГБ ули- сБрдчително.
ца «Гурко» Номер-Б 22, кждето Когато се преценнва значение
се пом-кшаваше известната на то на единт» чов"вкт> вт> дадено
времето си "канцеларии на маке д^ло^ тр-кбва да се взима преддонското д%ло. ДвигателБ на вид!> доколко тои лесно може
тан канцеларин 6 t Т. Алексацд да бжде зам%нент> ст> друп>.
ров-Б.
Тодорт> по това време притежа с
Наскоро се понви на сцената ваше наи-гол"Бми$ггБ автори- ф
и ВМРО. Ст> една дума, маке- тегБ на македонски борец!»- н
донското движение започваше Оказа се, че е ималт> отличент> д
след-b воината свои втор-b вт>зсхвана, че пакт> е нужд- п
ходт,, вт>пр^ки изпитанилта на борба. И наи-после, показа си
отј» миналото и зловевдит^ ре- се ст> наи-гол^ма волн — лично б
шении вт> Парнж-b. Ст> тои BI>3- задочна борбата при тии теж- 5
ХОД-Б неразривно св!>рзано me ки услован. Ст> т%зи си качест- и
остане името на Тодорт> Алек- ва тои сгБрчи надт> ст>временни в
сандровт>.
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И друп> НЖТБ тои б-fe прест>з ПЖТБ се наложи над-b всичќи. д
давал!> BJVIPO, следт> като тн е Геровчно е поведението на А- ч
б
била разформирувана; напр. лександрова orb онова време, Т
вт> 1910 год., след-b прогдасе- класично за б!>лгаригБ по сво п
ни^ BI> Турции «хуриегБ». Тал ето отчаѕшие, безп^тица и при п
муј заслуга ОГБ ВСИЧКИ на време мирение. Tog имаше и врагове. п
TO 6 t добре оценена. Но тога- Но и rfe me призналгц че него Р
вашното усилие е твт>рде малко вата волз разора нивата на на- н
вт> сравнение ст> усидието на родниз дух-b, ГБИ опустошена м
Александрова ОТБ 1918 год. За ОГБ пороигв на всички изброе но
да бжде револЈоционната орга- ни несгоди, ст>буди македонско за
низации подновена следт» хурие то борчество и постави наново к
та, необходимо б-в народ!>ГБ да вздроса за Македошга. Грамад сж
се убеди, че н%Ма какво да о- ната частБ orb здравото наше B
чаква ОГБ младотурцит-fe; една обтество наведе смирено гла- к
година 6% достагБчна за това и ва пред-в д^лото на Тодора.
борбата се поднови. Какво 6% Tod не започваше fffemo неиз н
обаче, положението на 1918 г.? вестно вт> миналото на ваншѕ
Преди веичко имаме едно по- народ-b. Тои обаче посочи прн н
а кол-кние, което б-fe водидо дваедно почти катастрофадно сму к
к десетБ и пеп> год. борбц, вре- тение вт> б-Блтарската луша, че п

П

врт>тане назадт», нзнеквра *еш о
вт>зсташе д на три вобнви Вш <Сдедва на странкца втор»)

МАКЕДОНСКОТО

ШКРША

(Продт>лжение ОГБ

стр. 1-ва)
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миналото не може да има, отка
зване orb пжтн на б!>лгар1цина
B
та не може да се допустне.
r
Споменаваики
за
Тодора,
спо
менаваме за едно историческо в
име в-b П1>лнин CMHci^b на ду- л
мата. Тт>и като извт>ршеното р
orb него повлин вт>рху масовата психика на бт>лгаригБ; даде О
друго направление на много Н-Б Г
и ma BI> б'bлгapcки^ обшественг д
животт>; има отгласт> надалече.
р
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Заслугата на ВМРО следт>
а 1918 r. e по-гол%ма orb тан г
к презг» 1910 год. и поради това, в
че сега б-fe вт> onacHOCTb духтлт>
в
- на ц^локупната б^лгаршина.
П
, Понвнването на ВМРО
ж струа на кураж^ вср^дт» патри п
% отит-fe в-b свободна Бт>лгарин. ф
о Мнозина се сепнаха след-b вце- В
о ненението имт> OTI> погрома, за о
е почнаха да стжпват1> на по-тв!> н
з рда почва. Мнозина пов^рваха, т
^ че наистина, колкото и да е го~ д
а л%м1> неусп-вх-brb,' претБрпент> с
- е именно само единт> неусггвхљ
- че Cb него не ce e свтфшила исбт>лгарскин нас торинта на
- род-b.

