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Признавам дека мојот 
син како припадник на 
АРМ во 2001 година 

учествуваше во војната за 
заш   тита на територијалниот 
интегритет и суверенитет на 
Република Македонија. Дали 
денес и за тие бранители тре-
ба да бараме амнестија?!

Доволно ми е јасно дека 
ам нестија му се дава на оној 
кој го кршел законот, а не на 
оној кој ги бранел законот и 
редот. Таква амнестија каква 
што денес се бара за бра ни те-
лите "лавови" е најголем срам 
за нив, за нивните семејства 
и за потомците, како и за це-
лиот македонски народ. Сите 
тие со Декрет на прет се да те-
лот треба да бидат рехаби ли-
тирани за неправдите и за 
страдањата низ кои минаа ко-
га влегоа во војна и потоа ко-
га "си игравме војна".

Денес почнува лов на луѓе 
и тоа само на Македонци, по-
ради нивното активно учес т-
во во одбраната на земјава. 
За нас Македонците имало и 
полоши времиња, но нико-
гаш и поподли. Секое време 
си бара свои измеќари, кои 
секогаш се позиционирани на 
погрешната страна на исто-
ри  јата. 

"Сеансите" на Кале и на Го-
ли Оток, потоа егзекуцијата 
на Диме Поштарот продол-
жува со Љубе Бошкоски и со 
бранителите "лавови".  

Секој претседател ќе го 
жрт  вува мирот за да ја зачува 
нацијата. Но, за мирот во Ма-
кедонија се жртвува нејзи ни-
от опстанок. Борисовата ам-
нес тија и Бранковата коали-
ција со терористите ги нап-
рави залудни и безвредни из-
губените животи на борците 
за одбрана на Македонија. 

Со случајот "Раштански 
лоз ја", Бранко Црвенковски 
и Хари Костов го урнаа на-
ционалниот безбедносен сис -
тем на нашава држава и за-
секогаш го понижија маке-
донскиот народ. Во Израел, 

ниту еден Изреалец никогаш 
нема да одговара за нешто 
што го сторил за интересите 
на Израел. И тогаш кога зем-
јата ја покривавме со гро бо-
ви, гледаа непријател број 
еден во редовите на сопс тве-
ниот народ, а не во редовите 
на терористите. До кога ма-
кедонската глава ќе биде се-
чена од Македонец?

Собранието и власта ста-
наа расадници на државната 
деликвенција. Има ли некој 
уста во Уставниот суд да ка-
же дека еден народ не може 
да биде државотворен три 
па ти (Албанија, Косово, Маке-
донија). За давање азил на те-
рористи и на криминалци ли-
дерите и законодавците се 
но    сат со лисици на рацете 
право од судница во затвор, 
а партиите се бришат од суд-
скиот регистар и од овој 
простор. 

Лејла Зана и група курдски 
интелектуалци, пратеници во 
турскиот Парламент, колеги 
на Шаќири, издржуваат зат-
ворски казни и по 15 години 
само затоа што дале пра те-
нич ка заклетва на курдски 
јазик! Како човек понекогаш 
да не зажали што Турците не 
владеат овде. Дојде време та-
ка што не знаеш кој е по го лем 
државен непријател: оние кои 
треба да бидат судени или 
оние кои судат, дали те ро рис-
тите со кои коалицираше влас   -
та или власта која не знае ка-
ко да си ги задржи позициите 
без нив. Можеби ова е един-
ствената држава, ако сè уште 
е држава, која е под целосен 
протекторат на едно мал цин-
ство. 

Меѓународното кривично 
право не ја признава ло кал-
ната амнестија и за такви слу-
чаи се погрижила да основа 
специјален суд (univeral juris-
dikcion), кој е застапен во 
мно  гу земји (а најпознат е 
оној во Шпанија), за да не мо-
жат да ја избегнат казната 
оние кои извршиле злос тор-

ства против човековите пра-
ва и слободи. (Со Шпанија ра-
ководи познатиот магистер 
со светска репутација Бал та-
зар Гарсон.) 

Дали некој размислува ка-
ко на овие простори ќе се жи-
вее под легализација на не су-
деното албанско вето. Нив на-
та "среќа" е во тоа што нив ни-
от зијан во Македонија е пра-
шање дали ќе го видат за вре-
ме на нивниот живот. 

Одењето и тропањето на 
врата со стуткана капа не е 
европски манир туку ропска 
понизност. Смачено ми е да 
го вртам и другиот образ. На 
некои тоа воопшто не им е 
проблем. Жална Македонијо! 
Ниту во песните со овие ман-
гупи нема да те има. До кога 
ќе ги храниш оние кои сè 
уште жалат за твојот џелат.

Солана е Шпанец. Ве ро јат-
но знае колку членови на 
ЕТА има во Парламентот на 
Шпанија. На нашите предав-
ници и на арнаутските екс тре-
мисти треба постојано да им 
се нагласува дека наскоро ќе 
дојде денот кога тие ќе од го-
вараат за своите недела пред 
целиот македонски народ. 

Вие нема да исчезнете ка-
ко да не сте биле. Вие ќе ис-
чезнете како да сте биле. А 
тоа не е исто. Каков е од го во-
рот и оправдувањето на овие 
што толку веруваат во своите 
заблуди. Ќе проговори ли со-
веста во нивните души за 
вре мето на нивната несо вес-
ност? Никого нема да го из-
бегне казната за кренатата 
рака врз браќата свои. 

ОБВИН У В АМОБВИН У В АМ

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат 
нашата отво  реност кон јавноста. Овде автен-
тично обја ву ваме и текстови кои не се во со-
гласност со нашата уредувачка политика.
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