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ГЛАС НА ДИЈАСПОРАТАПИСМА
НЕВОЗМОЖНО  НА  БАЛКАНОТ ,  НЕВОЗМОЖНО  НА  БАЛКАНОТ ,  
ВОЗМОЖНО  НАДВОР  ОД  НЕГО !ВОЗМОЖНО  НАДВОР  ОД  НЕГО !

Почитувана Редакција,
За постоењето на недел ни-

кот "Македонско сонце" и на 
партијата Македонска али јан-
са дознав пред две-три сед -
мици, случајно "шетајќи" по 
Ин  тернет. Пријатно се изне-
надив, па од тогаш наваму ре-
чиси секоја недела го читам. 
Конечно да прочитам маке-
донски весник кој й дава при-
мат на економијата пред по-
литиката. 

Би сакал да ве замолам, ако 
е можно, да објавите текст за 
еден невообичаен настан во 
Нов Зеланд. Веќе неколку сед -
мици во мене тоа тлее, па би 
сакал со вас и со читателите 
да го споделам. Јас би го на-
словил: Грчкото и маке дон-
ското знаме заедно! 

За што станува збор?
На Ѓурѓовден годинава во 

Krajscrc (Christchurch, Нов Зе-
ланд) почина чичко Цане - 
Алек  сандар Пацевски од се-
ло Буково, Битолско. Во Нов 
Зеланд дојде уште во да леч-
ната 1951 година со уште око-

лу четириесеттина мигранти 
од Македонија. Од нив, по-
мал  ку од десет луѓе уживаат 
во пензионерските денови. 

Беше вреден, добродушен 
човек, би се рекло "типичен" 
Македонец кој тука успеа, во 
туѓина, да создаде, да развие 
и да одржува семеен бизнис 
во областа на рибарството. 
Работејќи го повеќе од три 
де  цении, тој негов семеен 
биз  нис стана ценет на ло кал-
но-градско ниво. Кај него 
доаѓаа и Новозеланѓани и 
Ма  кедонци, и Грци, Бугари, 
Хрвати, Срби, муслимани..., 
кој за совет, кој да позајми 
пари, кој да купи риба. Секој 
беше добредојден, но сè до 
оној момент до кога ги по чи-
туваше Македонците. Доб ро-
тијата на добродушниот "ти-
пичен" Македонец се прет-
вораше во оган штом некој 
ќе речеше лош збор за Ма-
кедонија. Не даваше трунка 
да падне врз нас. Тоа им бе-
ше добро познато на сите 
околу него.

На јужниот остров на Нов 
Зеланд не постои Маке дон-
ска православна црква (мис-
лам дека нема ниту на се-
вер ниот). Малку сме на број, 
сè уште немаме критична ма-
са да финансираме таков про  -
ект. Меѓу Грчката и Рус ката 
православна црква чичко Ца-
не се одлучи да оди и да би-
де донатор на Грчката.

Пред девет години, прв и 
последен пат, токму со чичко 
Цане влегов во Грчката црк-
ва. Преку целиот ѕид висеше 
плаката "Македонија е грч-
ка". Им реков на чичко Цане 
и на некои од пријателите 
Грци: "в ред нека е и ваша, 
ама И НАША Е" и не отидов 
повеќе.

На комеморацијата за чич-
ко Цане влегов во црквата и 
што да видам! Се прекрс ту-
вам уште неколку пати да се 
разуверам дека не ми се 
причинува. "Да виду, да не 
верују", што би рекле кума-
новци. Од десната страна на 
олтарот-новозеландското, од 

левата-грчкото, а на ковчегот 
на чичко Цане МАКЕ ДОН СКО-
ТО знаме. 

Отидов и до собата за раз-
давање - плакатата ја не ма-
ше. Од син му разбрав дека 
плакатата била симната уште 
пред неколку години, меѓу 
другото и на забелешката на 
чичко Цане до пријателите - 
Грци дека е навредлива за 
нас, Македонците.

По сè, се прашувам зошто 
нешто што е невозможно на 
Балканот, е многу возможно 
надвор од него? Дел од од-
говорот отиде со чичко Цане, 
дел е меѓу нас живите, но ми 
се чини дека најголемиот дел 
е кај политичарите - и до маш-
ните и од опкружувањето на 
Македонија, како и кај оние 
од "меѓународната". Зошто? 
Затоа што како што некој 
рекол "тие знаат што работат, 
само кога одат во тоалет".

Среќко Цветанов,
Christchurch, Нов Зеланд

Одговор на писмото на-
словено "Кого штити ди рек-
торот на Агенцијата за исе-
леништво", објавено во "Ут ри н-
ски весник" на 8 април 2006 
во рубриката писма од из вес-
на Родна Данилова.

Почитувана Данилова,
навистина на човек може 

само да му се слоши кога слу-
ша и чита некои работи за кои 
нема никаква основа да се 
говори, но може со сигурност 

ДА  ТИ  ПАДНЕ  "МАКА "  ОД  ДА  ТИ  ПАДНЕ  "МАКА "  ОД  
ДУШЕГРИЖНИЦИДУШЕГРИЖНИЦИ

да заклучи дека за изми на ти-
те 23 години почитуваната 
Да  нилова ништо не научила 
во таа Матица зад која и ден 
денес се крие. Веројатно сте 
дел од ујдурмата на Џо кој 
успеа по судски пат да ја до-
бие зградата. Што може да 
направи директорот, кога 
пре  судата беше конечна и 
му беше дадено судско ре ше-
ние да се исели од објектот. 
Зарем директорот треба да 
земе пушка и да ја чува згра-

дата во која госпоѓата Дани-
лова работела 23 години. 

Веројатно ако нешто сте 
научиле како што говорите, 
тоа би било само од вашиот 
поранешен директор госпо-
дин Васил Наумов кој успеа 
да го уништи списанието кое 
беше огледало на нас, исе ле-
ниците и буквално ја рас-
формира Агенцијата. Зарем 
во времето на Наумов не се 
водеше судски спор кога и 
Вие бевте вработена. Зашто 

Вие ништо не направивте? А 
Вас, почитувана Данилова се-
га веројатно Ве 'заболе' гос-
подинот Димитровски да не 
успее да го обнови списание-
то. Директорот ја посети Ав-
стралија во вистинското вре-
ме каде што имаше средби 
со пошироката македонска 
заедница во Перт, Аделаид, 
Мелбурн, Канбера, Кумбиен, 
Њукастел и Сиднеј. Разгова-
рано е за заедничка сора-
ботка, предложени се прог-
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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.

рами кои иселениците ги на-
метнуваат како потреба, а не 
директорот да наметнува 
свои програми ако нема ин-
терес иселеништвото да ги 
прифати. Програмите кои се 
предлагаат треба да се вкло-
пат во буџетот на Агенцијата. 
Неможе директорот само да 
ветува ако нема средства да 
ги исполни програмите кои 
ги ставил само на хартија. На-
вистина ништо не сте нау чи-
ле за вашите 23 години! Пра-

шувате со какви ставови им 
се преставил и што им пону-
дил како содржина за на ред-
на соработка?

Верувајте многу повеќе од 
вашиот Васил Наумов кој на 
нашите сонародници во Њу-
кастел им рече "И со вас и 
без вас". Човекот најискрено 
ги претстави состојбите во 
Републиката, а особено во 
Агенцијата. Иако во тек е 
преселувањето на Агенцијата 
сепак она што го ветија како 

обврска почнаа да го испол-
нуваат. Зашто не бевте толку 
многу загрижена за турнеите 
на Наумов кој преку Америка 
доаѓаше во Австралија? Кој 
Вас ви го дал тоа право да 
преценувате кој колку знае и 
може кога ништо не сте нау-
чиле за вашите 23 години. 

Што се однесува за "Дено-
вите на македонската кул-
тура" тие беа организирани 
од Министерството за кул ту-
ра на Република Македонија 

и Амбасадата на Република 
Македонија во Канбера. А 
луѓето кои се борат за егзис-
тенцијални проблеми пове-
дете ги кај Премиерот или 
Министерот за култура, би-
дејќи тие ги одобрија сред-
ствата за деновите на Маке-
донската култура.

Кире Циревски,
Сиднеј

ЧУВА Ј  СНАГА ,  МАКЕДОНИЈО !ЧУВА Ј  СНАГА ,  МАКЕДОНИЈО !
Константин Миладинов 

(1846). Мотивите во неговите 
песни можат да се насетат 
поединечно од самата со др-
жина на песната, но оние вис-
тинските, личните кои му го 
загрозувале животот за нас 
остануваат непознати. Затоа, 
пак, очигледна е неговата љу-
бов кон правината и висти-
ната.

"Кој клеветит праината 
божја,

Да му капнит јазик до гр-
чм'ник;

Сè да зборвит, ништо да 
не кажвит,

Сите луѓе него да слушает,
И пак сите да го од бег веет,
Сам д'останвит како ула-

ица,
И да кукат на камејња голи.
Оваа негова антолошка 

песна исфрла голема идеја, 
која поседува поетска ана те-
ма. Кому му е наменета оваа 
клетва, што органски е по вр-
зана со говорот на поетот? 
КОМУ? За тоа време тогаш? 
За времето по него? Или за 
ова сегашно, денешно вре-
ме? КОМУ? Да се испрак ти-
кува стил на користење на-
родни клетви, значи силна 
потреба од перманентен про-
гон на студената сенка на ду-
шата и мечтаењето по живот-
ната топлина и светлина. 

Ова, сегашно, време има 
неизмерна потреба да ја от-
пее оваа негова творба, но 
да ја отпее токму во центарот 
на Струга, каде нема моми 
стружанки, ниту песни ма ке-

донски, ниту ора, ниту збор, 
ниту глас македонски. Цен-
тарот на Струга е во срамна 
распродажба. КОЈ? НА КОГО? 
ЗОШТО? Зошто го продава 
зборот Миладинов испратен 
од туѓина, долетан во топ ли-
те мајчини гради и паднат 
токму во центарот на Стру га? 

"Таму зората греит ду ша та,
И с'нце светло зајдвит 

в'гората";
"Таму по срце в кавал да 

свирам,
С'нце да зајдвит, ја да уми-

рам!
Патриоти! Зарем овие Ми-

ладинови зборови вредат са-
мо 20 евра?

"Ако как овде с'нце ме 
стре тит,

Ако пак мрачно с'нцето 
светит,

На п'т далечен ја ќе се 
стегнам,

И в други ст'рни ќе си по-
бегнам...

И...родот Константинов од 
Струга, денес, како никогаш, 
бега од Струга, денес како 
некогаш бега од неразвие-
ниот циклус на еден човечки 
живот, кој ја смени климата 
во остра и сурова, кој на-
пласти мрачни слики токму 
во центарот на Струга.

Во центарот владее студе-
нило, ладна грозница, тешка 
болка по изгубениот збор, 
по творбата вечна на поетот, 
по пораката. А пораката?

Ќе ја земам во логична 
поставка со историјата на 
Македонија и македонскиот 
народ, но не само како исказ, 
туку како закон на иден ти-
тетот.

Македонскиот народ не е 
случајна капка дожд капната 
во Македонија, туку корен 
проникнат од длабината на 
Божјата моќ, корен со сло бо-
дарски дух, со силен ум и 
разум, кажан и докажан.

Зошто денес владее не за-
ин тересираност за она нуж-
ното, општото добро кое друг 
го создал пред нас? Тие дру-
гите пред нас, го изгра диле, 
а ние сме го придобиле орео-
лот на моќната сила на збо-
рот СУМ, сме го придобиле 
големото ЈАС , кое се зачу-
вало дури и во петвековното 
ропство преку судбината на 
Анѓа и Стојна, императив за 
нас, причина плус да го изве-
земе на ѓергев повторно сил-
ното ЈАС на Узунов, Груев, 
Сандански, Делчев.

Нивната заложба немала 
само хипотетичен карактер, 
туку категоричен императив, 
со категорична и силна хипо-
тека - нивните животи. Хи-
потека со порака.

"Ние умревме за Маке до-
нија, за Вас, а Вие?"

Е, тие "Вие" беа борци од 
НОВ, на иста возраст како 
нив  ните претходници, со ис-
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та мисла, идеја, со исто го-
лемо "Јас",... и Пинџур, и Ацев, 
и Рацин, со иста хипотека и 
порака. "Ние умревме за Ма-
кедонија и македонскиот на-
род"..., а Вие?

И... по редот на нештата, 
повторно на иста возраст, со 
иста мисла, идеја, со јака хи-
потека и порака: "нашите 
бор  ци во Татковинската вој-
на 2001", со иста порака до 
својот народ. "Ние, ѕверски 
сме мачени, ние сме каса пе-
ни, изгорени, ние умревме за 
Македонија и македонскиот 
народ, а ВИЕ?"

На кого ли му ја испратија 
пораката? Дојде ли оваа по-
рака во рацете на вистин ските 
патриоти? Не. Таа ос тана за-
робена во рацете на кому нис-
тичките "витези", кои носат 
теш ко бреме на својот грб, са-
мо затоа што се роде ни, само 
затоа што се живи, само затоа 
што ги нарекуваат Македонци, 
бидејќи тие са каат да се нешто 
друго, без формула, без дефи-
ниција, а ваквото нешто всуш-

ност е НИШТО. Ова "ништо" 
во себе крие големо "НЕ-
ЈАС", а наро дот лелека по 
птицата која одлетува.

"Витезите" ја распродаваат 
татковината затоа што не зна-
ат дека Македонија не е ПА-
НАЦЕА (лек кој лекува се как-
ва болка на секого, кој од неа 
ќе пивне умиричка нема).

Овие сега, посочени од 
последните патриоти "вите-
зите", всушност е владата ма-
кедонска во која нема Маке-
донци, таа се крие зад голе-
миот рид погубени патриоти 
за Македонија, таа егзистира 
во општество со димензио-
нална имотна нееднаквост 
кое, пак, е извор на одвратен 
криминал, корупција, и луѓе 
во политичко ропство.

Таму зад Големиот Рид се 
крие бездната за Македонија, 
таму се оние подводни скрие-
ни карпи, кои секогаш ја дем-
неле Македонија и нејзиниот 
животен пат. Зад Ридот е 
владата, таму се кријат ДУИ, 
СДСМ, ЛДП, таму е големата 

пукнатина во која пропаѓа 
битието да си Македонец.

Затоа Македонци по род, 
ѕирнете во својата душа, са-
мо така ќе видите што ви се 
готви зад Ридот. Иднината е 
основа на сегашноста.

Студенти, поети, ако имате 
душа, згрмете за Струга, Кон-
стантин Миладинов ни го про -
даваат само за 20 евра, а Ге-
орги Кастриот го продадоа 
за ич пари и тоа МАНУ, и тоа 
Националниот институт. Чу-
вај снага, Македонијо! Онаа 
антолошка песна "Клетва" од 
Миладинов, ќе да е наменета 
за денес, за некого! А... но ви-
нарите? (со исклучок, ве мо-
лам). Тие го слават своето го-
лемо "НЕ-ЈАС". Тие се как ту-
сот во владината "фабрика", 
тие го избраздија големиот 
јаз меѓу луѓето, се ставија во 
погон на чудовиштето "вла-
дина фабрика", се споија со 
технологијата, и брзаат што 
побрзо да си ја сменат сво-
јата ДНК, брзаат како полу-
дени да се самоуништат, со 

свирче в уста ги испратија 
патриотите во Хаг.

Новинарскиот (со исклу-
чок, ве молам) стремеж во 
глобална смисла стана репер 
на Луциферовата замисла и 
континуитет на духовно лум-
пување. Морал, Господа но-
винари! Морал! Фрлете пог-
лед кон Струга, Константин 
пишуваше за Вас, без ника-
ков надоместок, парите се са-
мо ослободители, тие не тре-
ба да ви бидат госпо да ри.

И на крај, ајде да се пра-
шате: Зошто сте родени? Да 
живеете само додека трае 
"фабричкиот" ден? Што кога 
ќе дојде "фабричката" ноќ? 
Ќе останете заѕидани со Лу-
цифер, кој ве измами да си ја 
предадете земјата?

И уште еднаш. Чувај снага, 
Македонијо! Ти си заложник. 
Но, горд заложник, како и 
многу пати до сега. Ќе пре-
живееме, верувај!

Љупка Ципушева,
Скопје


