
 Дами и господа, 

 Драги пријатели, 

 Ваша екселенцијо. 

 Срдечно благодарен сум на сите вработени и на раководството на 

Државниот архив на Република Македонија и лично на господин 

Петровски за поканата да учествувам во отворањето на изложбата 

посветена на 70-годишнината од Победата над фашизмот. 

 Жанр на политички плакат и фотографија кој е претставен денес и 

покрај видљива гротескност и наивност на некои од нив многу точно го 

отсликува духот на тоа време, кога во Втората светска војна десетини 

земји и народи различни по своите традиции и интереси успеа да се 

обединат во борбата против најголемото зло - фашизам. 

 Пред 70 години соочивме со заедничката страшна закана и тогаш 

бевме заедно и поради тоа бевме посилни. Тоа добро го разбирале и 

британските војници во Ељ-Аламејн, и морнари на арктички конвои, 

светски војници во Сталинград и во Курск, американски војници во 

Нормандија, македонски партизани во Прилеп. Сите тие, Кинези, 

Канаѓани, Ефиопи, Австралијци беа браќа и пријатели по духот и по 

оружјето, се бореле во име на заедничка цел - победа над нацистите кои 

на светот му носеле омраза, ропство, разрушување и смрт. 

 Својот долг народите на антихитлеровската коалиција го исполнија 

со чест и до самиот крај. Токму благодарение на нивниот хероизам и 

самопожертвување ние како сегашна генерација имаме можност да им се 

радуваме на животот и на слободата. Сите ние сме нивни вечни 

должници, вечни должници на милиони загинати во борбите, од 

измачување во фашистички контрациони логори, од глад и од варварски 

бомбардирања. 

 Најважното што можеме и мораме да направиме е претпазливо да 

го чуваме споменот за нивниот подвиг и жртви, за монструозните 

злосторства на нацизмот, кои не смеат да бидат оправдани, и правилно да 

ги научиме лекциите од Втората светска војна. 



 Важно е да се сети, и денешната изложба јасна потврда за тоа, дека 

антифашистичката коалиција успеа да го победи моќниот и суров 

непријател затоа што се борела за правдата, а народите и државите меѓу 

кои беа и големи држави и кои беа дел од коалицијата и покрај сите 

разлики соработуваат врз принципите на равноправност, заемно 

почитување и на почитување на интереси со цел фашизмот да биде 

уништен до крај и да не се дозволат нови војни и да се создаде 

избалансирана архитектура на сеопшт мир и безбедност. 

 Токму тија фактори ја одиграа клучната улога во нашата победа во 

далечната 1945-та година. 

 Ви ја честитам Големата Победа! 

 


