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ГЛАС НА ЈАВНОСТА

Ф
О
Р
У
М МАК ЕДОНМАК ЕДОНИ Ј А  -  Н А  И Ј А  -  Н А  

Е Т Н ИЧКО  СИ Т О  И  Е Т Н ИЧКО  СИ Т О  И  
Р ЕШ Е Т О !Р ЕШ Е Т О !

Дали замина еден ис то рис-
ки момент на нашата ма ке-
донска биднина, еден мо-
мент на безумие и пос ле ди-
ци, момент поентиран како 
победа на разбојништво, мо-
мент на инфантилен амбиент 
во кој и волците побегнаа за 
да не заличат на луѓето.

Од сегашна гледна точка, 
пак, во овој момент, што да 
се каже за мајките на мртвите 
синови, што друго освен бол-
ка, најголема болка која чо-
век може да ја доживее и да 
ја преживее.

Ниту мајките на мртвите 
синови, ниту ние народот, не 
можеме да сфатиме како сè 
се испреврте, за што, и во што 
овие млади луѓе го вградија 
својот млад живот, каде тол-
ку брзо исчезнаа нивните 
мрт    ви души, каде исчезнаа 
нивните гробови.

Дали денес нивните живи 
пријатели кои Европа ги но-
си во Хаг, им  завидуваат што 
не се живи, и што никој не ќе 
може да ги суди, укорува, ома -
ловажува, обесчестува, са мо 
затоа што си ја бранеле тат-
ковината, и да им вели дека 
сами себе се изневериле.  

И покрај фактот на најго-
лемата вистина, нашата соп-
ствена минатост, која нас нè 
учи за тоа колку сме во пра-
во, и  колку и како треба да 
се застане на прагот за од бра-
на на татковината, Маке до-
нија генетски тоне во поно-
рот на осаменоста.

Да се приближиме до сè 
ова, и од фактиве да ја из вле-
чеме животната драма, или 
да се вратиме на блиското 
минато и да ја проследиме 
албанската балсамирана ро-
манса, која во свеста на воз-
расните деца се изваја во не-
виден монструм, кој ја најде 
толку очекуваната слобода за 
да си го покаже своето вис-
тинско лице.

Дали ова нивно вистинско 
лице е нивниот сонуван се га-
шен живот, да не се спои со 
ниедна цивилизација ниту, 
пак, да изгради своја, туку да 
устоличи време на генетско 
непоправлива раса, која ќе 
живее како синтеза на убијци 
во сите познати времиња.

Зарем е тоа овој век, ова 
време, кое го чекавме, на кое 
му се радуваме и надевавме, 
а во кое лепрозната мафија 
се дрзна да го убива светот 
со дрога, со гнасна продажба 
на жени, девојки и деца, да 
силува, да сече делови од чо-
вечкото тело, да врши ма-
совни убиства на недолжни 
деца, жени, стари и млади.

Во ваква констелација, сло  -
бодно можеме да речеме де-
ка ова е наше време во кое 
беснее мафијата на злото, а 
ние не сме во можност да ги 
исполниме високоморал ни-
те човечки вредности за да 
ги оставиме во наследство на 
иднината. Она што треба да 
се направи, а ќе биде барем 
нешто против ова зло е ви-

сокоразвиениот свет, кој прак  -
тикува натпревар во својот 
развој, да  каже "СТОП" на не-
која економија поддржана од 
ваков бизнис, чиј влог се не 
само трошните, неотпорни 
единки во друштвото, туку 
влог е и самото време во овој 
вековен бирократизиран свет -
ски систем карактеризиран 
од само две истовремени  
вредности; лудо изобилство, 
и луда глад и збунетост, без 
верба дека е ова свој век кој 
човекот го живее, дека е ова 
век и време во кој безвреме 
ќе умре гладниот, и век  и вре-
ме во кој безвреме ќе умре и 
тој кој беснее во изобилство. 

Во овој контекст го гле даме 
флуидниот однос меѓу живите 
и мртвите, или меѓу живите 
кои не се живи и меѓу мртвите 
кои не се мртви, и кои во исто 
време си ис пра ќаат повратно 
прашање: "Да ли оној од дру-
гата страна е човек?" 

Содржи ли ова прашање 
компромис од внатре и од 
над  вор или, пак, секој од стра   -
ните е условен и ги потиснува 
моралните вредности во втор 
план и нечујно ги врти ска-
залките на овој век сосема 
наопаку.

Горчината и болката на 
вак вото сознание е толку 
силно и предизвикува силен 
бес за ради инверзната (испре-
вр те ната) слика, во која ќе се 
от слика иднината, и за која 
она нејзино "утре" ќе биде 
уште едно "вчера".
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Да се исправиме, или да 
се кренеме повисоко, ние Ма   -
кедонците, да го погледнеме, 
но и да го видиме "лајт мо ти-
вот" на албанскиот етникум, 
чиј испукан куршум цели три 
ипол години го бара нашето 
македонско чело, го демне 
она античкото, она маке дон-
ското, го демне идеалот на 
праведноста, ги демне меѓу-
етничките односи, го демне 
олтарот на татковината, за-
тоа, ајде, исправени да ги 
сопреме стрелите на некру-
ни саното вазалство, кое ја 
стави Македонија да се цеди 
низ етничко сито и решето.

Гледајќи ја оваа татко вин-
ска положба, чудна резиг ни-
раност владее, особено во 
широките народни маси и 
постепено, нечујно го менува 
вазалството во витештво. Во 
секаква борба сè е можно, а 
можно е во борба да останеш 
и сам, да станеш пример, оса-

мен, да издржиш следејќи го 
само Исусовиот збор во пус-
тина, дека осамената стража 
малку по малку станува бес-
мислена, во моменти тра гич-
на, пацифистичка, а во суш-
тина интонира жалопојка за 
човечка слобода, за меѓу чо-
вечки односи, за етнички 
вред ности и критериуми, за 
спокојство, за човекова сре-
ќа, за љубов и хумано визио-
нерство, и сè ова,  може ли да 
го чува само еден стра жар???

Во случајов Македонија и  
македонскиот народ, заедно, 
се тој осамен стражар  на 
овие вредности сè заради се-
бечовечноста, заради пос то-
јаната историска акумулација 
на страв за гол живот, за еле-
ментарна слобода на себе-
име нување, за внатрешна 
слобода на личен, емоцио на-
лен и морален интегритет, и, 
веднаш овде едно есен ци-
јално прашање - дали овие 

вредности постојат кога над 
нив беснее грчки неморал и 
калашникови од албанските 
побратими?

И во овие бурни дни и 
ноќи, одговорот сам лета до 
сечие уво, нема не, немаме 
побратими, сеќавањата не нè 
пуштаат да се изолираме од 
фактите, кои тресат страв во 
инфицираниот амбиент.

Да се подложиме на са мо-
анализа, тогаш Македонецот 
ќе извлече заклучок дека САМ 
си се убива со својата испру-
жена рака во својот кружен 
тек, во вакуумот на смеш ка-
њето, со чадот на лулето, во 

секој случај со песна нос-
талгично-песимистичка рек-
ви емски надвисната над жи-
вотот, сам во себе чија душа 
се тенчи, се преде, се рас-
тегнува до микронска вид-
ливост, за да помине, ако 
успее цела нескината низ 
ситото на етничките албан-
ски "побратими" на кои им го 
подаривме гумното од кое 
ни летна нашата нарасната 
летнина.

Љупка Ципушева,
                            дипломиран 

филолог 


