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ГЛАС НА ЈАВНОСТА

ПО  ИМПЕРИИТЕ ,  ЧУМАТА  ЗАВЛАДЕА  ВО  МАКЕДОНИЈАПО  ИМПЕРИИТЕ ,  ЧУМАТА  ЗАВЛАДЕА  ВО  МАКЕДОНИЈА

ФОРУМ
Чумата која и денес ја ко си 

Македонија завладеа пред по-
ве ќе од два века, во вре ме то 
ко га големодржавните на цио-
налистички идеологии ре шија 
да создадат нови бал кан  ски др-
жави во територијата на Ма ке-
донија. Вирусот на чу мата бе-
ше посеан 1762 го ди на, точно 
во утробата на Ох ридската Ар-
хиепископија. Да го просле ди-
ме развојот на оваа тешка бо-
лест! Истата го дина (1762) Цари-
градската пат ријаршија одлучи 
да ја укине единствената, многу 
важна институција на ма ке дон-
скиот народ, и да ја изгори це-
лата македонска книжнина. Ова 
беше гласот дека вирусот ус-
пеал да ја предизвика бо лес та, 
а со тоа се огласи и неј зи ната 
смртна пресуда, која се из вр-
ши 1767 година, време во кое 
македонскиот народ остана 
раз    граден, жестоко вре ме во 
кое народот се нај де среде 
глутница ѕверови.

Македонците беа казнува-
ни, распарчувани, само затоа 
што беа Македонци, само за-
тоа што не знаеја дека треба 
да бидат Бугари, Грци или Ср-
би, фактички, народот тре ба-
ше да сфати дека треба да би-
де било што, освен Ма ке до нец. 
Чумата наречена про паганда, 
вршеше геноцид на македон-
скиот народ, и има ше јасна 
стратегија за лик видирање на 
Македонија. Сè што до оваа 
кобна 1762 го ди на беше соб-
рано во пре грат ките на Црк-
вата како култу рен живот во 
Македонија, (обе  лежјата, вера  -
та, оби чаи те, обредите, а осо-
бено јази кот, сè се потисна од 
огром ната тежина на мразот 
од си лите. Над вака потис на-
тиот македонски народ, крајно 
по нижен, обесчестен, расче-

ре чен 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 гла ви 
создаде мегаломански ид е и за 
создавање на голема Бу га ри-
ја, голема Грција, голема Ср-
бија, а на крајот и голема Ал-
банија. Оваа идна нивна "го  ле-
мина" сите овие инкуба торски 
"ѕверови" ја гледаа и сè уште 
ја гледаат за сметка на Ма ке-
донија. Црната чума во Маке-
донија (пропа ганда та) им да-
де јасен сигнал дека "народ без 
сопствена исто рија нема ид-
нина". Хиените брзо се нафр-
лија врз маке донштината тр-
гајќи ја кон се бе како своја, и 
македонската историја, и  кул-
тура, и сè што македонскиот 
народ соз дал низ векови и го 
положил како во земјата, та ка 
и над неа.

Точно пред двесте години, 
овие мутирани нации го из-
вршија најголемиот фалси фи-
кат на нашата македонска на-
ционална историја и созда-
доа свои, сопствени пропа ган-
ди. Овие нивни, сопстве ни 
про   паганди имаа една един-
ствена цел, да ги отсечат ко-
рените на македонското на-
цио нално паметење и да ги 
лишат Македонците од ду хов-
ното единство. Вака, без своја 
држава, Македонците им ста-
нуваа лесен плен на хие ните. 
А хиените, за да ја скри јат 
сопствената смрдеа, го то вареа 
својот народ со шо ви нис тич-
ки, емотивни чувства, преку 
кои се создаваше ис кривена 
претстава за маке донскиот на-

род и држава врз строго од ре-
дени периоди од минатото, со 
строго искри во колчени и фал-
сификувани фак ти, убедувајќи 
го светот, а и својот народ дека 
Ма ке до нија е грчка, или е бу-
гарска, или е српска земја.

Во минатиот ХХ век, овие 
балкански народи неколку па-
ти се фатија за гуша за да си ја 
земат "својата Маке до нија". Беа 
војни, крвави, во кои, пов тор-
но најмногу нас трада маке-
донскиот на род, беа фрон  то-
ви во кои повторно најмногу 
настрада македонската земја. 
Ова до веде до големо нару-
шување на геополитичкото, ет-
нич ко то и економското един-
ство на македонскиот народ, 
осо бено со поделбата на Ма-
ке донија меѓу Грците, Буга ри-
те и Србите.

По Втората светска војна 
на дел од територијата на Ма-
кедонија се создаде Маке дон-
ска Република, и кога Ма ке дон-
ците добија можност да го бра-
нат историското нас лед ство, на 
овие наши со седи не им ос та-
на ништо дру го ос вен да се да-
ват со кнед ла в грло и да ве-
лат дека ма кедонските исто ри-
чари им ја "крадат историјата". 
Вака, по луудавени, се спло ти-
ја, им се врати онаа максима 
во умот дека "на лагата нозете 
й се кратки", дека "народ без 
сво ја историја нема иднина", 
пов торно се сплотија и на нив-
ните деформирани истори ча-
ри им наредија да фрлаат но-
ви анатеми врз маке дон шти-
ната. Интересно е тоа што и де-
нес обичниот Грк верува дека 
Македонија е грчка, Бу гари-
нот верува дека е бугарска, а 
Србинот, пак, е убеден дека  е 
"нивна Јужна Србија". За чу ду-
ва фактот што во XXI век овие 

народи, самите сплет кани во 
своето себенепоз на вање и гр-
чевито, повторно се држат за 
Македонија. Овој грч мора да 
им попушти, мора еднаш нив-
ните народи да го симнат бре-
мето на за блуди и сами да се 
прашаат кои се, од каде по тек-
нуваат, каде се сега, и каде 
одат. За нас Македонците не-
ма ваква дилема, сме биле, 
сме, и ќе бидеме, бидејќи има-
ме, и на ша е вековната ис то-
рија, кул тура, јазик, вера, дух, 
земја - ние сме народ од пред 
28 ве ка, а нација од пред 23 
века, нација со развиен и дос-
ти гнат врв на етничка хие рар-
хија, со сите свои обележја, 
особено јазикот, особено са-
мосвеста, пренесувана со ве-
кови од поколение на поко-
ление, како субјективен из раз 
на вистината и објективен сос-
тав на народноста. Грчот, како 
рефлекс на умот кај соседите, 
во иста мера се манифестира 
и кај нашите со жители Ал бан-
ци, кои бесрам но кренаа ту па-
ница, а и уд ри ја врз маке дон-
скиот народ и врз македон-
ската земја, иско ристувајќи ја 
чумата (пропа гандата) внат реш-
на и над во решна, (денес сов-
ремена), ко ја начека разгра ден 
маке дон ски двор, и ни се ин-
сталира дома и перфидно ло-
цира ин фантилен проблем, кој  
израсна во погубен ме теор, кој 
ја демне Маке до нија, мес то ка-
де што се судри илу зорниот 
свет од една страна и исто рис-
ката стварност од дру га.

За светот во илузија, и за 
историската стварност!

Зеф Јубани - Албанец (1818-
1880) кажува: "Успеавме да 
создадеме албански јазик во 
Европа, сега тој е богат со знае-
ње, тој потекнува од ја зикот на 
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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.

ФОРУМ
Пелазгите (народ македонски) 
од кој и стран ците позајмиле 
многу збо ро ви, а денес тој ја-
зик е многу осиромашен".

Софрониј Врачанск (1739-
1813) во една своја творба 
(1802) за бугарскиот јазик ве-
ли вака: "За да го направам бу-
гарскиот јазик разбирлив за  
бугарските читатели, мо рам 
да употребувам многу турски 
зборови, зошто бугар скиот на-
род е навикнат да зборува 
турски. Бугарите се самостоен 
турко-јазичен на род, кој се 
формирал II век во Средна Ази-
ја, со мешање на хунски етнос 
(Хун-ну) од об ласта Туран".

Јохан Волфганг-Гете (1799-
1832) вели: "Србите пре ве ду-
ваат само стар превод на Биб-
лијата од IX век, напишан на 
сроден дијалект-старопа нон-
скиот".

Во српските народни пес-
ни се спомнуваат само бојни 
настани, за најголемиот хе рој 
Крали Марко, нив ги пее на-
родот, народниот јазик е жив, 
способен за творештво, а на 
него поучените луѓе, особено 
свештенството гледа со пот-
ценување, и затоа ваквите пес-

ни не се запишуваат ниту се 
печатат. На Балканот жив и 
експониран јазик е само ма-
кедонскиот. 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, со се-
дите се нурнаа да ги црпат 
животворните сили на ма ке-
донскиот јазик, за подоцна да 
стигнат до таму, истиот ја зик да 
го оспоруваат и да го негираат.

Каква е позицијата на Гр-
ците? Тврдат дека Ма ке дон ци-
те пред да дојдат "Славјаните" 
говореле "грч ки". Македон ски-
те племиња ги посочуваат ка-
ко "грчки племиња". Сега се 
поставува важно прашање за 
илу зионистите. Ако племиња-
та биле грчки, зошто соодвет-
ствува локација на маке дон-
ски дијалекти, и попрецизно 
прашање: каде се грчките ди-
јалекти во Македонија? По 
ова, едно лесно прашање за 
денешните Грци: каде им се 
грчките дијалекти во Грција? 
Тесалија? Атика? Пелопонез? 
Островите? итн.

Ова ќе им падне многу теш-
ко како прашање, би деј ќи тие 
не се автохтони на Балканот, 
автохтониот јазик и во тој дел 
на Балканот е македонскиот, 
па затоа и де нес тврдат дека 
"Славјани" имало дури во Пе-
лопонез и на Крит, бидејќи ос-
новен ет нички белег е јазикот, 
грч ки те етнолози денес твр-
дат де ка не јазикот, туку вера-
та е основен етнички белег. 
Спо ред ова нивно тврдење 
про излегува дека сите право-
славни народи се "Грци" или, 
ако "Грците" се автохтони, зош -
то Хомеровиот јазик е многу 
поблизок до македон скиот от-
колку до грчкиот? Лаги, не вис-
тини, тенки и проѕирни, за ра-
ди кои на ши те соседи се пот-
преле ме ѓу себно во антима-
кедонски со јуз, денес шлаги-
ран со албан ската илузија, доб-
ро нах ра нети од чумата, која 
им легна во градите, чума која 

посегна по минатото, ни ја скр-
ши се гашноста, за да ја сотре 
на шата иднина. Ќе се вратам 
на метеорот кој ја демне Ма ке-
донија. Него може да го скр-
ши само тој кој добро ја поз-
нава неговата генеза, а тоа се 
нашите пријатели Тур ција, и 
турскиот народ, кои са мо со 
еден потег ќе ја за цврс тат нив-
ната големина, са мо со не кол-
ку зборови во нивниот Пар-
ламент ќе спа сат важна ев роп-
ска цивили зација, маке дон-
ска та, ќе ја спасат Ма кедо нија 
и македонскиот хуман народ, 
само со праведна од лука, која 
би гласела: "Ја поништуваме 
одлуката на Ца риградската пат-
ријаршија од 1767 г. , во корист 
на Ох ридската Архиепис ко пи-
ја, и й го враќаме легитими те-
тот во континуитет".

Љупка Ципушева,
дипломиран филолог


