
 

 

,,Не ја сечи гранката на која седиш’’ 

  

 Живееме во време кога на парите и материјалното богатство им 

се придава поголемо значење отколку на моралните вредности. 

Светот драстично се менува во поглед на технологијата и науката, но 

многу брзо избледува сликата на позитивните човекови особини. И 

додека секој се труди да биде во тек со трката наречена ,,живот”, 

станав свесна дека сум опкружена со стотици луѓе, но меѓу нив ретко 

кој е човек.  

           Секојдневно сме сведоци на многуте неправдини со кој се 

соочува секој од нас на денешницата. За жал, но вистинито, 

општеството го гледам како еден пансион раслоен на повеќе 

спратови, а тие расцепи се направени токму од парата. Во мојата 

земја, често може да се слушне за тоа како некој доктор, судија, 

полициски службеник и многу други позиции се корумпирани од 

страна на моќните и богати луѓе. Со ова не велам дека секој кој е 

богат подмитува или е дел од корупцискиот свет. Постојат и такви кои 

успеале во животот со личен напор и труд и тие луѓе ја заслужуваат 

целата почит за упорноста. Но токму оние кои се стекнале со 

материјалните добра на нечесен и нечовечки начин, го грдат образот 

на чесниот богат човек. Дел од оние кои се финансиски стабилни, си 

даваат за право да го искористат тоа во негативна насока и со парите 

да направат непромислени работи со кои ги прекршуваат законите. 

Денес еден таков сериозен општествен проблем со кој се борат сите 

држави ширум светот, а сепак се’ уште не е целосно искоренет е 

корумпирањето. Корупцијата е кривично дело за која се изрекуваат 

соодветни кривични казни. Едноставно кажано, личноста која го 

злоупотребила работното место преку подмитување, непотизам, 

поткуп и уште многу други облици на корупција ќе биде гонета од 

законот. Но и покрај ова, со години се соочуваме со истата 

проблематика без притоа да се најде решение за истата. Личноста 

која го извршила ова дело, по закон ја губи својата работна позиција и 

добива дополнителна затворска казна за стореното дело. Буквално 

кажано, своеволно ја сече гранката на која седи, го запира изворот кој 

дотогаш му обезбедувал егзистенција.  

 Секој од нас треба да е свесен дека не сите ја имаат можноста 

со пари да ги решаваат своите проблеми. Освен личноста која 

учествувала во овој акт, и корумпираното лице го погазува својот став, 



 

 

ја погазува својата должност, ја губи човечноста и ја прегазува 

чесноста. Ако досега светот функционирал на овој потполно 

погрешен начин, денес треба да кажеме ,,НЕ” за неправда и 

корупција. Само на тој начин можеме да бидеме сигурни дека секој 

поединец ќе биде рамноправен на останатите во општеството. 
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