ДО
НЕГОВО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО
ГОСПОДИН МАРК МИХИЛСЕН
ПОСЛАНИК НА КРАЛСТВО БЕЛГИЯ
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОПИЕ:
БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ

ОТВОРЕНО ПИСМО
ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО,
Във връзка с публикации в Скопски вестник „Вечер“ и българските медии за готвена
в периода от 9 до 21 октомври т.г. в Кралския музей на Брюксел гостуваща изложба с
името ”Македонското ръкописно богатство през вековете“ се обръщаме с тревога
към Вас за поредния опит на Бивша Югославска Република Македония да подмени
българската и европейска история. От публикациите става ясно, че нашата западна
съседка готви изложба, в която да представи своите църковни ръкописи от
Средновековието.
Държим да отбележим, че “Македонско ръкописно богатство през вековете” не
съществува, тъй като македонската нация е създадена през 1934 г. с решение на
Балканския лендерсиндикат на Коминтерна, а в последните месеци на 1944 г., е
създаден и македонският книжовен език. В последствие на 8 септември 1991 г. е
обявена независимостта на Бившата Югославска Република Македония и е създадена
сегашната „Македонска Република“. Всичко това сочи, че най – ранните артефакти и
материали от македонски идсторически обекти могат да се датират не по-рано от
1934 г. Световната историческа наука не разполага с никакви данни за
съществуването на Македонска държава преди тази година, следователно няма как да
има средновековно македонско ръкописно богатство. Считаме, че това е поредният
опит на властите в Скопие за манипулация на световната история и прокарване на
интереси. В цитираната изложба най-вероятно се касае за средновековни български,
сръбски или гръцки ръкописи, които вече няколкостотин години се откриват в
македонските манастири, които са основно хранилище за такива.
Тази изложба е поредно посегателство върху българската история. Всички учебници,
всички книги, които пишат, а и целият площад в Скопие е изпълнен с паметници,
които са кражба на българската история.
Обръщаме се към Вас с поредица от въпроси, на които очакваме Вашият отговор:
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1. Отговаря ли на истината подготовката на гостуваща изложба с името
”Македонското ръкописно богатство през вековете“ от 9 до 21 октомври т.г. в
Кралския музей на Брюксел?
2. Толерира ли Белгийското Кралство подмяната на българската и европейска
история?
3. Превръща ли се Белгийското Кралство в трибуна за прокарване на
македонските грандомански твърдения?
4. Заблудени ли са белгийските историци от македонските си колеги при
договарянето на тази изложба?
5. Признава ли Белгия съществуването на македонска държава преди 1934 г.?
6. Става ли Вашата държава заложник на интересите на Бивша Югославска
Република Македония?
7. Подкрепя ли Кралство Белгия присъединяването към Европейския съюз на
държави, които явно и постоянно показват омразата си към други страни членки на Европейския съюз и преследват техните граждани, както и
подменят тяхната история, като я представят за своя?
Настояваме да проверите данните, описани в това писмо и при наличие на
провокация и подмяна на историята на независими европейски държави да отмените
готвената с това име изложба.
Моля да запознаете Вашето правителство с настоящото писмо и да предприемете
необходимите мерки по предотвратяване опитите за пренаписване на българската и
европейска история.
Искренно вярваме, че Белгия няма да се превърне в заложник на македонската
провокация и няма да толерира езика на омразата.
Позволете ми Ваше превъзходителство да изкажа искренната ни към Вас и Вашия
народ почит.

С уважение,

29.08.2012г.
гр.София
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