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ГЛАС НА ЈАВНОСТА ПИСМА

КАДЕ  Е  МАКЕДОНСКАТА  НАЦИЈАКАДЕ  Е  МАКЕДОНСКАТА  НАЦИЈА??

По распаѓањето на пора-
нешната СФРЈ, Македонија 
вед  наш се соочи со при ти-
соци околу своето име. Како 
што е познато, нашата др жа-
ва беше примена во ООН под 
привременото име ПЈРМ, и 
покрај нашето барање да нè 
примат под уставното име. 
Нашиот јужен сосед не са ка-
ше да слушне да се викаме 
Македонија, туку нè осло ву-
ваше со Република Скопје. 
При тисокот врз нашата тат ко-

Текстов  почнува со пра ша-
ње. Трае ли конфликтот во 
Ма  кедонија? Да. Трае.

Трае и точка. Имаме из ра-
зен психолошки конфликт од 
луѓе со изразени персонални, 
сопствени махинации, со из-
разени и разработени идео-
лошки експликации, кои се 
пласираат тактактно и ја тег-
нат душата горе-долу.

Во ваква постојаност се ре-
дат слики без поглед на ар-
гументацијата, поимот објек-
тивност останува настрана и 
без смисла, тој се применува 
само во психолошки кон фликт, 
одвреме навреме исчезнува 
за да се појави како не објек-
тивен конструкт.

Од многуте дадени драф-
тови, внатрешни и над во реш-
ни, изостанува најважната ме-
ница за македонската нација.

Ако анализираме усни из-
јави, пишани текстови, ко мен-
тари или анализи, се ко гаш се 
среќаваме со сериозно пре-
дупредување кое ги раз ни-

шу ва темелите на заед нич ки-
от живот и традиционалната 
доверба.

Како податок втемелен во 
постулатот "доверба" спаѓа 
новоизбраниот модел на из-
разување "етнички заедни-
ци", на пример: Македонци-
Албанци, или соживот меѓу 
"етничките заедници", Маке-
донци-Албанци-Турци-Роми, 
Власи-Срби итн. 

Тогаш, каде живеат овие 
за  едници? Или имаат ли овие 
"етнички заедници" држава 
некако наречена, по нешто 
или по некого? Ако овие "ет-
нички заедници" имаат др жа-
ва наречена по нешто или по 
некого, тогаш ТОЈ некој или 
нешто, несомнено  мора да 
се почитува.

Ако Република Маке дони-
ја со векови го носи името 
Македонија, тоа име таа го 
добила по народот кој неа ја 
чувал, ја градел, ја развивал, 
и умирал за неа, тогаш тој на-
род е нацијата, тој е доми нан-

тен, државотворен народ кој 
во своите пазуви ги зачувал 
"етничките групи".

Кој умотворец денес ма ке-
донската нација ја именува 
со етничка група или за ед ни-
ца? Зошто политичките суб-
јекти или разните инсти ту-
ции, или самите граѓани, осо-
бено медиумите, се под гот-
вени да го прифатат и да го 
озаконат овој срамен епитет, 
кој игра негативна улога, кој 
до понижување ја симнува 
доминантноста на државо-
твор ниот народ, особено пос -
ледниве неколку години на-
рекуван со "етничка заед ни ца".

Тогаш каде е нацијата? Ја 
голтнавме!? Намерно, нена-
мерно, или присилно.

Каде е нацијата? Ја вгра-
див ме во рамката? И да ја 
вгра  дивме во рамката таа е 
доминантна, многубројна, се-
риозна, без никакви сопс тве-
ни грдотии, нација која денес 
на својот грб го носи нај теш-
киот товар од сите вековни 

времиња.
Денес, македонската наци-

ја го трпи најсрамниот кри-
минал поврзан со дрогата, а 
не учествува во него, таа ја 
трпи најсрамната корупција 
поврзана со народното бо-
гатство од одредени оли гар-
хии, а не учествува во неа. 
Македонската нација падна 
на грб, срамно умира во си-
ромаштија, а не е виновна за 
бедата. Македонската нација 
молчи пред срамниот на мет-
нат епитет "етничка група", а 
компетентоста й ја одзема по-
литичкиот хидроцефалус. Ма-
кедонската нација стана кос-
тур врз кого расте неприн-
ципиелен етникум, таа ме ха-
нички доживува авионска не-
среќа при што човечкиот фак -
тор е клучен, односно тоа е 
пилотот кој е одговорен за 
несреќата во која ќе нема 
преживеани. Македонската 
нација без рејтинг, Маке до-
нец, поединец. Македонската 
нација наместо возвишена 
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вина беше толку силен, што 
Грците ни поставија еко ном-
ско ембарго. Се вршеше и 
воен притисок. Секојдневно 
грчки воени авиони го над-
летуваа нашиот простор.

Притисокот од страна на 
Грција не престанува. Нео-
дамна претседателот Папу-
љас ни се закани и со војна. 
Продолжува притисокот од 
Србија во врска со црковниот 
спор меѓу МПЦ и СПЦ.

Сложената безбедносна 

си  туација на Балканот, од нос-
но нерешениот статус на Ко-
сово ја зголемува неиз вес-
нос та за суверенитетот и те-
риторијалниот интегритет на 
нашата држава.

Во вакви мрачни времиња 
треба да бидеме будни и со 
големо внимание да се следи 
развојот на настаните и да се 
преземаат соодветни мерки. 
Партиските несогласувања во 
нашава земја да се потис ну-
ваат во име на повисоки це-

ли: чување и одбрана на на-
шите национални интереси - 
слободниот и мирен живот 
на граѓаните на нашата тат-
ковина.

Сплотеноста на Маке дон-
ците е гаранција за опста но-
кот на Република Маке до-
нија.

проф. Наум Јовановски, 
Скопје



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.

ГЛАС НА ЈАВНОСТАПИСМА
ка тегорија стана изедначена 
суб-категорија на Маке дон-
ци-Албанци и граѓани на дру-
гите етнички колективитети. 
Изедначувачки цунами ја пеп-
лосуваат македонската на ци-
ја, а релевантните фактори 
од власта се борат само за 
власт. На кого?

Овој денешен или пет нае-
сетгодишен страотен поли-
тички тим ја раздели на ци-
јата на НИЕ и на ТИЕ, ја дезин-
тегрира свеста на колек тив-
ниот идентитет, им наметна 
вина на невините, дејствува 
без грам совест, без главната 
појдовна точка за нацијата, 
дека на Балканот најпрво 
тре ба да се реши маке дон-
ското прашање, како прио-
ритет на вековната потреба, 
дека Македонците умираат 
во граничниот појас на сопс т-
вената држава, а префр ла-
њето вина на некој трет, како 
меѓународната заедница или 
ангажираноста на некои воо-
ружени групи е само познат 
нивни психолошки ме хани-

зам за апсолвирање на фрус-
трацијата за нивниот апат ри-
о  тизам, за нивната историска 
празнина, за нивната нос тал-
гија која страда, која лебди 
над веќе умрениот.

Меѓународната заедница 
знае дека Македонија и ма-
кедонскиот народ треба да 
опстанат, таа знае дека маке-
донскиот народ мирно се бо-
рел, талкал со векови за да 
стигне до сопствената држа-
ва, а сега оваа држава има 
приоритетен естаблишмент 
на Балканот. 

Зошто се прави фама, зош-
то толку нервоза и страв око-
лу прашањето за Косово? Ме-
ѓународната заедница и дру-
гите големи сили знаат како 
се прави држава. Па, нели е 
тоа процес? Нели маке дон-
скиот процес трае повеќе од 
23 века? Кој така лесно кај 
годе и набрзина ќе создаде 
не природна држава? Далеку 
од умот, но луѓето на Косово 
имаат право на респектиран 
живот, а не, немаат никакво 

право да убиваат други за-
ради сопственото опсто ју ва-
ње, но ниту тие не смеат да 
бидат репресирани и уби ва-
ни од никого.

Всушност, светот е луѓето, 
цивилизиран, светот не е џун-
гла да покажува заби и нок ти! 

Што се однесува до маке-
донската нација, психолош-
киот конфликт го гледа како 
многу сериозно предупре ду-
вање, но не дозволува крајно 
разнишување на заеднич ки-
от живот и доверба со етнич-
ките заедници кои живеат во 
Македонија. Ова зборува за 
нагласена самодоверба во 
соп  ствениот капацитет, и ба-
ра само начин да застане на 
нозе, да ја обнови сопс тве-
ната сила, за да воспостави 

традиционално успешна ко-
ха  битација. Заради ваквиот 
ис  ход ја барам македонската 
нација, барам да й се по мог-
не од внатре, особено од над-
вор, да излезе од под пеп-
лиштето, бидејќи паралел-
нос та е цунами без рам но те-
жа во просторот, со вакуум 
во кој ќе беснеат разни ура-
гани, кои ќе го подриваат 
прос торот за уривање на 
кон   тинентот. Дополнителна 
потврда е слабата рамка која 
се надувува со двојазичност, 
видлив портрет на актерите 
кои упорно стојат на местото 
на злосторството за да го до-
завршат.

Љупка Ципушева,
дипломиран филолог 


