ГЛАС НА ЈАВНОСТА

ФОРУМ

ПО ИМПЕРИИТЕ, ЧУМАТА ЗАВЛАДЕА ВО МАКЕДОНИЈА
Чумата која и денес ја коси
Македонија завладеа пред повеќе од два века, во времето
кога големодржавните националистички идеологии решија
да создадат нови балкански држави во територијата на Македонија. Вирусот на чумата беше посеан 1762 година, точно
во утробата на Охридската Архиепископија. Да го проследиме развојот на оваа тешка болест! Истата година (1762) Цариградската патријаршија одлучи
да ја укине единствената, многу
важна институција на македонскиот народ, и да ја изгори целата македонска книжнина. Ова
беше гласот дека вирусот успеал да ја предизвика болеста,
а со тоа се огласи и нејзината
смртна пресуда, која се изврши 1767 година, време во кое
македонскиот народ остана
разграден, жестоко време во
кое народот се најде среде
глутница ѕверови.
Македонците беа казнувани, распарчувани, само затоа
што беа Македонци, само затоа што не знаеја дека треба
да бидат Бугари, Грци или Срби, фактички, народот требаше да сфати дека треба да биде било што, освен Македонец.
Чумата наречена пропаганда,
вршеше геноцид на македонскиот народ, и имаше јасна
стратегија за ликвидирање на
Македонија. Сè што до оваа
кобна 1762 година беше собрано во прегратките на Црквата како културен живот во
Македонија, (обележјата, верата, обичаите, обредите, а особено јазикот, сè се потисна од
огромната тежина на мразот
од силите. Над вака потиснатиот македонски народ, крајно
понижен, обесчестен, расче-

речен и залепен со лицето на
своето родно огниште, почна
создавањето на балканските
држави со нагласени нивни
лични интереси. Историски
недефинирани, овие "ситни"
рожби почнаа да страдаат од
комплекс на ниска вредност.
Овој комплекс во нивните глави
создаде мегаломански идеи за
создавање на голема Бугарија, голема Грција, голема Србија, а на крајот и голема Албанија. Оваа идна нивна "големина" сите овие инкубаторски
"ѕверови" ја гледаа и сè уште
ја гледаат за сметка на Македонија. Црната чума во Македонија (пропагандата) им даде јасен сигнал дека "народ без
сопствена историја нема иднина". Хиените брзо се нафрлија врз македонштината тргајќи ја кон себе како своја, и
македонската историја, и култура, и сè што македонскиот
народ создал низ векови и го
положил како во земјата, така
и над неа.
Точно пред двесте години,
овие мутирани нации го извршија најголемиот фалсификат на нашата македонска национална историја и создадоа свои, сопствени пропаганди. Овие нивни, сопствени
пропаганди имаа една единствена цел, да ги отсечат корените на македонското национално паметење и да ги
лишат Македонците од духовното единство. Вака, без своја
држава, Македонците им стануваа лесен плен на хиените.
А хиените, за да ја скријат
сопствената смрдеа, го товареа
својот народ со шовинистички, емотивни чувства, преку
кои се создаваше искривена
претстава за македонскиот на-

род и држава врз строго одредени периоди од минатото, со
строго искривоколчени и фалсификувани факти, убедувајќи
го светот, а и својот народ дека
Македонија е грчка, или е бугарска, или е српска земја.
Во минатиот ХХ век, овие
балкански народи неколку пати се фатија за гуша за да си ја
земат "својата Македонија". Беа
војни, крвави, во кои, повторно најмногу нас трада македонскиот народ, беа фронтови во кои повторно најмногу
настрада македонската земја.
Ова доведе до големо нарушување на геополитичкото, етничкото и економското единство на македонскиот народ,
особено со поделбата на Македонија меѓу Грците, Бугарите и Србите.
По Втората светска војна
на дел од територијата на Македонија се создаде Македонска Република, и кога Македонците добија можност да го бранат историското наследство, на
овие наши соседи не им остана ништо друго освен да се дават со кнедла в грло и да велат дека македонските историчари им ја "крадат историјата".
Вака, полуудавени, се сплотија, им се врати онаа максима
во умот дека "на лагата нозете
й се кратки", дека "народ без
своја историја нема иднина",
повторно се сплотија и на нивните деформирани историчари им наредија да фрлаат нови анатеми врз македонштината. Интересно е тоа што и денес обичниот Грк верува дека
Македонија е грчка, Бугаринот верува дека е бугарска, а
Србинот, пак, е убеден дека е
"нивна Јужна Србија". Зачудува фактот што во XXI век овие
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народи, самите сплеткани во
своето себенепознавање и грчевито, повторно се држат за
Македонија. Овој грч мора да
им попушти, мора еднаш нивните народи да го симнат бремето на заблуди и сами да се
прашаат кои се, од каде потекнуваат, каде се сега, и каде
одат. За нас Македонците нема ваква дилема, сме биле,
сме, и ќе бидеме, бидејќи имаме, и наша е вековната историја, култура, јазик, вера, дух,
земја - ние сме народ од пред
28 века, а нација од пред 23
века, нација со развиен и достигнат врв на етничка хиерархија, со сите свои обележја,
особено јазикот, особено самосвеста, пренесувана со векови од поколение на поколение, како субјективен израз
на вистината и објективен состав на народноста. Грчот, како
рефлекс на умот кај соседите,
во иста мера се манифестира
и кај нашите сожители Албанци, кои бесрамно кренаа тупаница, а и удрија врз македонскиот народ и врз македонската земја, искористувајќи ја
чумата (пропагандата) внатрешна и надворешна, (денес современа), која начека разграден
македонски двор, и ни се инсталира дома и перфидно лоцира инфантилен проблем, кој
израсна во погубен метеор, кој
ја демне Македонија, место каде што се судри илузорниот
свет од една страна и историската стварност од друга.
За светот во илузија, и за
историската стварност!
Зеф Јубани - Албанец (18181880) кажува: "Успеавме да
создадеме албански јазик во
Европа, сега тој е богат со знаење, тој потекнува од јазикот на
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Пелазгите (народ македонски)
од кој и странците позајмиле
многу зборови, а денес тој јазик е многу осиромашен".
Софрониј Врачанск (17391813) во една своја творба
(1802) за бугарскиот јазик вели вака: "За да го направам бугарскиот јазик разбирлив за
бугарските читатели, морам
да употребувам многу турски
зборови, зошто бугарскиот народ е навикнат да зборува
турски. Бугарите се самостоен
турко-јазичен народ, кој се
формирал II век во Средна Азија, со мешање на хунски етнос
(Хун-ну) од областа Туран".
Јохан Волфганг-Гете (17991832) вели: "Србите преведуваат само стар превод на Библијата од IX век, напишан на
сроден дијалект-старопанонскиот".
Во српските народни песни се спомнуваат само бојни
настани, за најголемиот херој
Крали Марко, нив ги пее народот, народниот јазик е жив,
способен за творештво, а на
него поучените луѓе, особено
свештенството гледа со потценување, и затоа ваквите пес-

ни не се запишуваат ниту се
печатат. На Балканот жив и
експониран јазик е само македонскиот. Ова се моменти
пред појавата на чумата во
Македонија, од кое јасно се
гледа дека соседите имале
голем проблем со јазикот,
односно со својот идентитет.
Откако завладеа чумата, соседите се нурнаа да ги црпат
животворните сили на македонскиот јазик, за подоцна да
стигнат до таму, истиот јазик да
го оспоруваат и да го негираат.
Каква е позицијата на Грците? Тврдат дека Македонците пред да дојдат "Славјаните"
говореле "грчки". Македонските племиња ги посочуваат како "грчки племиња". Сега се
поставува важно прашање за
илузионистите. Ако племињата биле грчки, зошто соодветствува локација на македонски дијалекти, и попрецизно
прашање: каде се грчките дијалекти во Македонија? По
ова, едно лесно прашање за
денешните Грци: каде им се
грчките дијалекти во Грција?
Тесалија? Атика? Пелопонез?
Островите? итн.
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Ова ќе им падне многу тешко како прашање, бидејќи тие
не се автохтони на Балканот,
автохтониот јазик и во тој дел
на Балканот е македонскиот,
па затоа и денес тврдат дека
"Славјани" имало дури во Пелопонез и на Крит, бидејќи основен етнички белег е јазикот,
грчките етнолози денес тврдат дека не јазикот, туку верата е основен етнички белег.
Според ова нивно тврдење
произлегува дека сите православни народи се "Грци" или,
ако "Грците" се автохтони, зошто Хомеровиот јазик е многу
поблизок до македонскиот отколку до грчкиот? Лаги, невистини, тенки и проѕирни, заради кои нашите соседи се потпреле меѓусебно во антимакедонски сојуз, денес шлагиран со албанската илузија, добро нахранети од чумата, која
им легна во градите, чума која

посегна по минатото, ни ја скрши сегашноста, за да ја сотре
нашата иднина. Ќе се вратам
на метеорот кој ја демне Македонија. Него може да го скрши само тој кој добро ја познава неговата генеза, а тоа се
нашите пријатели Турција, и
турскиот народ, кои само со
еден потег ќе ја зацврстат нивната големина, само со неколку зборови во нивниот Парламент ќе спасат важна европска цивилизација, македонската, ќе ја спасат Македонија
и македонскиот хуман народ,
само со праведна одлука, која
би гласела: "Ја поништуваме
одлуката на Цариградската патријаршија од 1767 г. , во корист
на Охридската Архиепископија, и й го враќаме легитимитетот во континуитет".

Љупка Ципушева,
дипломиран филолог

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат
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