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Како е можно безмалку никој да не забележи
дека Македонија во деценијата на Груевски не
може да се нарекува капиталистичка либерална
демократија што се наоѓа во „политичка криза“,
туку дека се работи за чист фашизам – една
авторитарна, преродбеничка, клептократска,
капиталистичка држава–партија, што во нашиов
случај е во куси панталони?
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ПРЕДГОВОР

Книгава што ја држите в раце е збирка на колумни што редовно, секоја недела излегуваа во дневниот весник „Слободен
печат“ и во електронските портали „Плусинфо“ и „Окно“, од
есента 2014 до раниот март 2017 година. Таа е хронолошки и
тематски продолжеток на мојата прва збирка текстови „Името
на злото“, што излезе во издание на „Темплум“ во доцната 2014
година. Како и „Името на злото“ и „Фашизам во куси панталони“ е, всушност, еден вид тегобна и бескрајно итеративна фуга,
во која упорно се варира истата тема на моите рефлексии на
македонската општествено-политичка и културна калварија
под власта на Груевски и неговата ВМРО-ДПМНЕ. Кога пред
две ипол години излегуваше „Името на злото“, бев убеден дека
предолгото пропаѓање во институционална и културна анихилација, и растечката безнадеж што го следеше овој цивилизациски регрес на Македонија, во голема мерка се должат и на
неспособноста на политичката опозиција, но и на граѓанското
општество - пред се на интелигенцијата - да го препознаат и
именуваат злото.
Гледајќи наназад, излезе дека делумно бев во право, зашто во
следните две години именувањето на злото стана можно дури
кога тоа – добивајќи ја својата звучна појавност – стана болно
очигледно и за широката јавност. Вулгарната видливост на
клептократската партија-држава на ВМРО беше пресудна за
будењето на слободарските сили во македонското општество,
што конечно – по цели десет години – ја обезбеди и јавната политичка делегитимација на режимот на Груевски. Но, сепак,
предолгото тонење во конформизмот на општествениот само9

заборав, како да беа предизвикани и од длабокото идеолошко
неразбирање на суштината на феноменот на груевизмот. Тоа
е и лајтмотивот на оваа книга, па практично сите колумни во
неа се бават со дефинирањето на системската природа на оваа
наша историска несреќа; природа што, според моето мислење,
најдобро може да се согледа токму таму кадешто скудоумната
преродба на ВМРО го однесе целото македонско општество: назад во мрачните децении на фашизмот, во раниот 20 век.
Прегледувајќи ги текстовите, се изненадив колку пати во нив
се повторува дека режимот на ВМРО е, всушност, сосем класична капиталистичка авторитарна „органска“ држава со фашистичка идеологија. За жал, исто толку пати резигнирано е
заклучено дека либералната демократија како да нема ниту
филозофска оптика, ниту идеолошки алатки, дури и да го
препознае фашизмот, а не пак ефикасно да се бори со него. И,
дека не треба да не залажуваат глупоста и примитивноста, па и
трогателната инфантилност на нашиот фашизам во куси пантолони, зашто до сега тој е надмоќниот победник во борбата со
македонскиот историски проект: тој зад себе ги остави лешевите на нашата демократија и култура, на нашата модерност и
слобода, и на нашето саморазбирање, достоинство и идентитет.
Така што, Груевски е можеби политички веќе поразен, но груевизмот како малигна болест на целото општество, за жал, сеуште не е ниту опстојно разбран, та вистинската борба со него
уште не ни започнала.
Им благодарам на сите што го помогнаа пишувањето и подготвувањето на оваа книга, а особено на моите пријатели што финансиски овозможија таа да го види белиот ден.
Скопје, април, 2017
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КРЛЕЖ ШТО
САКА ДА СТАНЕ
ХЕМОРОИД
21.10.2014

Режимот мораме да го собориме сами,
а не да чекаме некој однадвор тоа да го
стори за нас.

Наместо пасторалниот крај на историјата на Френсис
Фукујама, во кој светот требаше да стане либерално капиталистички рај што нема да продуцира судири и катастрофи, сведоци сме на глобална криза што не покажува
никакви знаци на стивнување. Кризата стана видлива
во самите мугри на веков, кога лидерските земји на либералниот капитализам во 2008 година ја произведоа
најголемата финансиска криза од 1929 година, предизвикувајќи глобална економска рецесија и поразително
уназадување на социјалните состојби и на работничките
и човечките права и слободи.
Загрижувачки слично како и во триесеттите години од
минатиот век, и оваа глобална криза на либералниот
12

капитализам несопирливо ги помести светските политички терезии драстично вдесно, оживувајќи ги речиси
секаде екстремните десничарски политички движења
од сите бои и мимикрии. Длабоката внатрешна поврзаност помеѓу Големата економска криза и слабеењето на
либералната демократија, тогаш беше клучниот фактор
што го втурна светот во најстрашната воена катастрофа
во историјата.
И површното буричкање по фактите е доволно на човека да му се следи крвта во жилите: од 1918 до 1944 година
само во Европа се укинати парламентарните демократии на 22 држави, при што демократските институции
ги задржале само четири држави. На трите други континента – Азија, Африка и Австралија, само две земји во тој
период останале либерални демократии, а во светот како
целина само 12 земји, од 64 колку што тогаш вкупно постоеле, успеале да ги зачуваат демократските и либералните институции! Најважното и денес најодбегнуваното
сознание од глобалната катастрофа од половината на 20
век е дека практично сите порази на либералната демократија и на вредностите на Просветителството, рационализмот и модернизмот им беа нанесени од страна на
десничарските политички движења, предводени од фашизмот и нацизмот. Значи, вистинска закана за опстојувањето на фундаментите и вредностите на либералната
цивилизација никогаш не доаѓала од левицата, туку од
екстремната десница.
Економската криза од 2008 година, за среќа, не беше
уништувачка како онаа од 1929–1933, но предизвика
многу слични политички последици: ксенофобија,
расизам, етноцентризам, ултранационализам и џиха13

дистички фундаментализам. Овие Јавачи на Апокалипсата денес каскаат со здржан чекор низ Европа, но веќе
ги пуштиле своите атови во бесен кариер по врелите
песоци на северна Африка и блискоисточна Азија, онеспокојувачки заличувајќи на нивниот галоп по рамнините на Стариот континент еден век порано. Сведоци
сме на глобални тенденции на суштинско општествено
пропаѓање, кога економската криза ја следат социјални,
културни и идејни дезинтеграции, под недемократски
десничарски режими чија корпоративистичка и фашистичка идеологија упорно се игнорира. И Македонија
се вклопува во сликата на структурните сличности меѓу
денешнава криза на демократијата и онаа од пред еден
век.

Загрижувачки слично како и во триесетите
години од минатиот век, и оваа глобална криза
на либералниот капитализам несопирливо
ги поместува светските политички терезии
драстично вдесно, оживувајќи ги речиси секаде
екстремните десничарски политички движења.
Недемократскиот режим на Груевски, со јасни антилиберални и профашистички својства, неизбежно наликува на источноевропските диктатури во кои кралеви,
бирократи и офицери меѓу двете светски војни го имитирале фашизмот. Нашата „мека“ диктатура наликува и
на таканаречените „органски држави“ кои диктатурата
ја оправдуваа со борбата за обнова на традиционалниот
поредок. Зад овие авторитарни државички стоеше „идеолошката носталгија за некое имагинарно општество од
минатото“ составено од „природни“ сталежи, владетели,
14

поданици и корпоративистички ентитети што заедно со
црквата го твореа колективното „органско тело“ на државата.
Колку и да ни е тешко да си признаеме, факт е дека загриженоста на либерално-демократските земји од напредниот Запад за состојбите со демократијата и човечките права кај другите земји (сојузнички, партнерки и
кандидатки) - особено во вакви грди времиња на општа
криза - се претвора во акција само доколку се совпаѓа со
нивните геополитички интереси. А тоа ретко се случува,
зашто геополитичките интереси практично без исклучок ѝ даваат предност на стабилноста на земјата пред
демократијата и човечките права.
Токму поради тоа историјата е упорна во црната статистика: десничарските, антилибералните и профашистичките диктатури секогаш ја уживале официјалната
поддршка на големите либерални демократски сили. Со
оваа поддршка тие им плаќале на крвавите диктатори
за геополитичката стабилност што ја испорачувале, па
дури и да правеле месна паштета од политичките, етничките или верските малцинства во своите земји. Меѓународното жртвување на демократијата и човечките права
поради геополитичките интереси не ѝ се случува само
на Македонија - заглавена во калливите ендеци на патот за Европа, туку е тоа историска константа на целиот
крвав 20 век. Суштината на оваа болна вистина не е дека
Македонија нема пријатели на меѓународната сцена,
туку дека македонската слобода и демократија немаат
никој свој во целата вселена! И, на крајот, треба ли да ви
цртам, браќа и сестри македонски?! Вие што чекате спасот од диктатурата на Груевски да дојде однадвор, од Ев15

ропа и Америка – напуштете ги сите надежи. Режимот
мораме да го собориме сами, а не да чекаме некој тоа да
го стори за нас.
П.С.
За да бидам посликовит, ќе искористам една освежувачка гастро-интестинална метафора. Геополитички
гледано, Македонија е решен случај за НАТО алијансата:
таа е длабоко во нејзината заднина, па внатрешните состојби со демократијата и со човековите слободи и права
се надвор од фокусот на нејзиниот интерес. НАТО, како
некогаш Римската империја, е живо заинтересиран
само за состојбите на своите граници – на својот limes,
кој мора секогаш да се поместува кон надвор, додека во
својата огромна утроба сака да го одржува стабилниот
Pax Romana (римски мир). Значи, библиската земја чека
во заднината на алијансата, како крлеж закачен во нејзиниот ректум, крлеж кој тежнее да се интегрира како
хемороид, зашто вниманието на домаќинот може да го
сврти кон своите проблеми единствено ако прокрвари.
Засега, сѐ што овој кандидат може да направи за својот
геополитички статус е непријатниот јадеж во задникот
на својот домаќин.

Вие кои чекате спасот од диктатурата на
Груевски да дојде од надвор, од Европа и
Америка – напуштете ги сите надежи. Режимот
мораме да го собориме сами.
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КАКО
МАКЕДОНЦИТЕ ДА
НЕ ГИ БОЛИ МЕШЕТО
28.10.2014

Каков е тој социопатски нарцизам што
диктаторите ги тера во грандоманска
илузија за сопствените потпросечни
можности?

Иако одамна го одбегнувам следењето на режимските медиуми (бидејќи своеволно да си потураш отровно
пропагандно ѓубре в душа, е чин на перверзно самонасилство), сепак ми е невозможно да ги одбегнам рикошетираните одеци на случувањата од претходните денови.
Особено ако се толку смешни и зловести каква што беше
„владината сеопфатна кампања за подигнување на свеста на граѓаните“ и „за градење култура кон исхраната“.
Оваа плиткоумна кампања, која има за цел „да се насочат граѓаните кон здрава храна“ и „да се афирмира здравиот начин на живот“, под мотото „Здравјето е избор“, ме
достаса отпосле, но повторно потполно неподготвен за
отровната доза хипокризија и инфантилна глупоштија
што зрачат од неа. Најболниот аспект на кампањата е
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секако немерливото лицемерие со кое една нелегална
и антинародна диктатура која на народот му ги укина
сите фундаментални услови за здравје (слободите, правата, стандардот, здравствениот систем, економските
претпоставки за здрав живот итн.), сега пројавува некаква ѓоа грижа за здравјето на народот! Кој може да се
подготви за веста дека клептократски режим што ја претворил државата во монструозен механизам за грабеж
и уништување на здравјето на сопствениот народ, сега
промовира евтина грижа за културата на исхрана на тој
ист осиромашен, депресивен и веќе десеткуван народ?!
И, што е најстрашно, оваа перверзна „благородност“ се
темели на основната претпоставка дека среќата и благосостојбата на народот најмногу зависеле од личниот
избор на начинот на исхрана и другите индивидуални
здравствени навики. Од личниот избор што палавиот народ досега очигледно не го правел паметно.
Оваа лицемерна и заглупувачка реторика е присутна
практично кај сите тоталитарни режими, но морам да
потенцирам дека личното ангажирање на Шефот на режимот во советувањето на нацијата „што да папа, како
да ги мие рачињата, како да го брише газето и како вежбајќи да го намали мешето“, е реткост во тоа неславно
друштво. Сепак, нагласената грижа за народното здравје
на нашиот тоталитаризам произлегува директно од
богатото искуство на тоталитаристичката парадигма –
нацистичка Германија. Имено, Хитлеровата грижа за
народното здравје била константа во неговата политика
од раните триесетти години на минатиот век до самиот крај на режимот, но интензитетот на кампањата за
„подигање на свеста“ кај народот германски за своето
здравје и исхрана растел пропорционално со уништу18

вањето на сите претпоставки за каков било живот и со
масовниот гибел на населението. Таа „родителска“ грижа на Фирерот му послужила како ефикасно средство
за патернализирање и покорување на населението, така
што од нацијата создал „органско семејство“, а од возрасното население произвел армија покорни, зависни, немислечки и недозреани деца. Политиката на државната
грижа за личниот избор на начинот на живеење, како
и на културата и навиките на исхрана, од почетокот до
крајот на неговото владеење била еден од основните инструменти за суспендирање на индивидуалните слободи и права. Примери за ова има премногу, но интересно
е дека „подржавувањето“ на индивидуалната исхрана и
здравје било зацртано како базичен принцип кој треба
да се „испие“ уште со мајчиното млеко. Тој е формулиран во Здравствениот прирачник на Хитлеровата Унија
на млади сили, каде пишува дека „храната не е приватна
работа“ и дека младите „имаат должност да бидат здрави“.

„Татковската влада (imperium paternale), која
ги присилува поданиците на пасивност, како
деца кои не разбираат што е за нив корисно
или штетно (...) претставува најголем можен
деспотизам (уредување што ги укинува сите
слободи на луѓето, кои така остануваат без
какви било права).“
Жален факт е дека оваа лицемерна грижа на диктаторите за здравјето на нацијата не е историски анахронизам, туку е и ден денес совршено функционална техника за манипулација и покорување на населението. Тоа е
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пропагандна стратегија со која авторитарната власт ги
затрупува граѓаните со баналности и општи места, со
редуциран, инфантилизиран вокабулар, третирајќи ги
како да се деца, како да се незрели и инфериорни поданици неспособни самостојно да прават и најелементарни избори во животот. Оваа учебничка патерналистичка
техника ја има временски неограничената гаранција на
производителот (Хитлер, Хес и Гебелс) дека од слободните граѓани произведува зашеметени поданици, возрасни
деца кои треба да бидат трајно неспособни самостојно да
одлучат што да стават во уста. Патернализмот од кој било
вид е осуден за сите времиња уште од Кант, кој јасно напишал дека „татковската влада (imperium paternale), која
ги присилува поданиците на пасивност, како деца кои
не разбираат што е за нив корисно или штетно (...) претставува најголем можен деспотизам (уредување што ги
укинува сите слободи на луѓето, кои така остануваат без
какви било права)“.

Да знаеше Груевски што е навистина здраво за
народот македонски и да сакаше навистина да
стори нешто да му помогне во таа насока, на брз
и лесен начин ќе го отстранеше најштетниот
фактор за здравјето на Македонците: ќе
исчезнеше таму од каде што дошол.
И за крај, човек не може да не се запраша, што ги тера диктаторите да се прават како да знаат сè, и да ѝ се обраќаат
на нацијата со тривијални пораки, за чие вистинско значење очигледно не знаат ништо? Каков е тоа екстремен,
социопатски нарцизам што диктаторите незадржливо
ги тера во грандоманска илузија за сопствените (најче20

сто потпросечни) можности? Овој нарцизам – како во
грчката митологија каде што Нарцис се вљубува во сопствениот одраз во водата – добива психопатски димензии, веројатно поради тоа што диктаторите ги залажува
сопствениот лик што се одразува во кучешките очи на
подлизурковците со кои се опкружени. Ова искривено
огледало ќе да е одговорно за пореметувањето на личноста кое се карактеризира со прекумерна преокупација
со себеси, со сопствената моќ и суета; тоа пореметување
ги тера диктаторите – додека му дробат мудросерини
на народот – да ја манифестираат сопствената духовна
сиромаштија, неписменост и неукост. Навистина, што
знае Груевски за исхраната и здравјето, за заштитата од
тешките болести и прераната смрт? Тотално и апсолутно
ништо, при што таа темна празнина добива пародични
елементи кога ќе видите како продуцира празен поглед
и шупликава интонација – како кога повторувачи читаат лекција во која не го разбираат ниту значењето на
зборовите. Да знаеше Груевски што е навистина здраво
за народот македонски и да сакаше навистина да стори
нешто да му помогне во таа насока, на брз и лесен начин
ќе го отклонеше најштетниот фактор за пропаѓањето,
болувањето и отселувањето на Македонците: ќе исчезнеше таму од каде што дошол.

21

ЧЕКАЈЌИ ГО
АРМАКЕДОН
04.11.2014

Македонија денес изгледа како навистина
војските на Јехова и неговиот син да
се судриле со Ѓаволот токму на оваа
територија.

Во новозаветната книга на Откровението се опишува
завршната битка помеѓу доброто и злото, помеѓу Семоќниот Бог на чело на принципот на доброто и земните
војски на злото предводени од „ѕверот“ – Ѓаволот лично.
„Ѓаволските духови одат кај царевите на целиот свет, за
да ги соберат за војна (против) Бога Седржителот.“ (Свето
писмо, Откровение, 16.14) „И се собраа на местото наречено по еврејски Армагедон.“ (16.16) „И имаше светкавици,
громови и гласови, и стана силен земјотрес, таков и голем и силен потрес, како што не станал откако има луѓе
на земјата.“ (16.18) Така Армагедон, само еднаш спомнат
во Новиот завет, стана синоним на денот на пропаста
на грешниот свет. Барајќи го географското одредиште
на Армагедон, мнозинството стручњаци се согласуваат
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дека се работи за Тел Магидо, локалитет покрај Галилејското Езеро. Но фактот дека тој локалитет е рамнина,
а Армагедон е грчко име за оригиналниот Хар Магидо,
што значи „планина на собиралиштето“, предизвикува
дискусија што уште не стивнува. Да не е решението на
библискиот криптограм („планина“ наместо „рамнина“)
во грешката при препишувањето на старите свети списи, која наместо буквата „г“ во грчкиот превод, всушност
била „к“? Така Армагедон би бил, всушност, Армакедон,
или брдото Македон, нашата родна Македонија.

Барајќи го географското одредиште на
Армагедон, мнозинството стручњаци се
согласуваат дека се работи за Тел Магидо,
локалитет покрај Галилејското Езеро. Но
фактот дека тој локалитет е рамнина, а
Армагедон е грчко име за оригиналниот Хар
Магидо, што значи „планина на собиралиштето“,
предизвикува дискусија што уште не стивнува.
Но, тука престануваат сличностите со приказната за Армагедон од Откровението на светиот апостол Јован Богослов, зашто светата територија на денешното Царство
на глупоста сѐ уште наречено Република Македонија,
никогаш во својата историја не била боиште на епски
битки помеѓу Ѓаволот и Бога. Од друга страна, ниту воочувањето на сличностите не може да се одбегне, не само
поради јасното библиско референцирање на катастрофалните земјотреси, туку и поради очигледниот факт
дека Македонија денес изгледа како навистина војските
на Јехова и неговиот син да се судриле со Ѓаволот токму
на оваа територија. Земјата е силувана, ограбена и обесчестена, а луѓето го евакуирале своето најскапоцено бла23

го – својот подмладок – надвор од земјата, останувајќи
апатично да го чекаат крајот на светот. Да, единствената
работа од библиски пропорции денес во Македонија е
моралната пустелија, владеењето на глупоста и провинциската општествено-политичка тиња во која се давиме
под власта на ДПМНЕ.
Својата библиска судбина Македонија ја остварува чекајќи го својот Армагедон под ѓаволското водство на
најалчната и најглупавата д(пмн)еспотија во својата историја. Овој режим го подготвува македонскиот суден ден
реформирајќи ја целата некогаш демократска структура
на државни институции во единствен опресивен апарат
за ограбување и осиромашување на населението. Овој бездушен административен апарат делува според новосоздадените неуставни и нехумани закони или според акти
и процедури што се спротивни и на важечките закони. А
социјалниот мир го одржува со застрашување, глобење,
судење и извршување, создавајќи атмосфера на безнадежност во којашто оштетениот и ограбениот граѓанин
никогаш не може да ја достигне правдата во кафкијанските ходници на режимскиот замок. Тоа што овој грабеж го генерира вертикалното пропаѓање на општеството
и веројатно иреверзибилното уништување на сите ресурси, станува невидливо во атмосферата на заглупавеност,
политичка индиферентност и ментална кратковидост од
епски пропорции. Од јасните знаци на доаѓањето на судниот ден на оваа неодржлива суперкорумпирана клептократија, режимот се брани со засилено градење на прескапи и перверзни градби во задожителниот барокштајн
стил и со зајакнување на сатрапскиот даночен и казнен
грабеж на населението со кое ја финансира изградбата и
личното богатење на владејачката врхушка.
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На сигналите за неодржливо трошење на
основните ресурси таа алчна елита, како што
пишува Рајт, одговорила со драстично „крадење
на иднината за да се плати сегашноста, со
трошење на последните резерви на природниот
капитал, со безобзирно расипништво и
претерано богатство и со грандиозни
градителски зафати во главниот град Ур“.
Ваквата колективна самодеструкција се случувала честопати во историјата при што исчезнале многу цивилизации, каде–каде поголеми од нашата кревка и плитка
калливо–барска цивилна култура. Една од најстарите
и најторжествени урбани цивилизации, сумерската
цивилизација во рамниците на долниот тек на Тигар и
Еуфрат, исчезна од историјата засилено трошејќи ги своите ресурси како што тоа го прави деновиве Македонија.
Споредбата со нашава жабокречина е космички далечна
по својот размер и детали, зашто токму во Сумер пред
повеќе од 5.000 години се пронајдени лебот и интензивното земјоделство, практично сите дејности и институции на државата, првото писмо и, треба ли да нагласам,
токму таму е ритуално испиено првото пиво од јачменов слад во вселената. Сепак, нивната пропаст наликува
на нашата, зашто постојат записи дека тргнале надолу
кога владејачката класа станала арогантна, а нејзината
администрација огромна и прескапа. На сигналите за
неодржливото трошење на основните ресурси таа алчна
елита, како што пишува Рајт, одговорила со драстично
„крадење на иднината за да се плати сегашноста, со трошење на последните резерви на природниот капитал,
со безобзирно расипништво и претерано богатство и со
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грандиозни градителски зафати во главниот град Ур“.
По предолгиот карневал на овој лажен и перверзен сјај
следела пропаст од која јужна Месопотамија никогаш
не закрепнала, зашто јаловата солена пустина во која и
ден–денес се наоѓаат прашните остатоци од некогаш величествениот Ур, е вечна последица на суетата, алчноста
и самоуништувачката глупост на последните Сумери.
Овие забавни библиски аналогии и повеќе од депресивни историски римувања на пропаста на големите царства со неодржливо крадење, пустошење и уништување
на македонската иднина од страната на режимот на Груевски, со манихејски сјај го осветлуваат решението на
нашиот „случај“. Нашето пропаѓање не е последица на
погрешни политики на една партија на власт, туку е резултат од насилната инвазија на ордите на глупоста раководени од Принцовите на алчноста и злото. Нивното совладување, поради тоа, не е можно со никакво коруптивно преговарање, ниту, пак, со корективно шминкање на
работата на парламентот или на другите окупирани и
малигнизирани институции, туку единствено со формирање широк фронт на силите на Доброто и бескомпромисно отфрлање на власта и нејзините инсталации.
Зашто, денес во груевизираната Македонија грдото е
новото убаво, а основното морално начело е дека е добро
да бидеш лош. Оваа погрешна и зла морална инверзија
е, всушност, новозаветниот грев што го заслужува својот
Армагедон, во кој победата над силите на злото мора да
резултира со нивниот пораз и изгон од библиската земја.
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ДАНОКОТ
НА ГРОФОТ
ДРАКУЛА
11.11.2014

Библиската земја е веќе во сопственост на
даночната мафија, а граѓаните не само што станаа
„санкилоти“, безгаќници, туку веќе (без да знаат)
останаа и без својот имот.

Даноците се основната храна на државата уште од почетоците на историското време. Сите цивилизации организирани во државна форма се одржуваат врз основа на
даночни системи со кои се обезбедуваат средствата за работа на државните органи и јавните институции. Меѓутоа, економската логичност и социјалната правичност
на даночните системи се суштинска одлика на одржливите и хуманите системи, додека даноците кои му ја
пијат крвта на народот, се одлика на омрзнати деспотии
и авторитарни режими. Поради тоа, даночниот бунт на
очајното население против нечовечките режими е многу често една од клучните компоненти на нивното пропаѓање. Ако земеме предвид дека режимот на Груевски
се претвори во даночна диктатура, вистински вампир27

ски систем за цедење на крвта од населението, даночниот бунт што ќе го собори овој нехуман режим е нашиот
единствен спас.

Ако земеме предвид дека режимот на Груевски
се претвори во даночна диктатура, вистински
вампирски систем за цедење на крвта од
населението, даночниот бунт што ќе го собори
овој нехуман режим е нашиот единствен спас.
Ќе го илустрирам реченото, почитувани читатели, преку анализа на данокот на имот што подмолно ви го измолкнува домот од под нозете и ви ги блокира трансакциските сметки. Значи, да почнам. Данокот на имот се
плаќа на вкупниот недвижен имот во сопственост на
граѓаните – сите видови земјишта и згради, освен обработуваното земјоделско земјиште (чл. 3 од Законот за
даноци). Основата на данокот на имот е пазарната вредност на недвижниот имот (чл. 5), а висината на стапките
на данок се од 0,1 до 0,2 % од основата. Тоа значи дека вака
дефиниран, овој данок е суштински регресивен или социјално неправеден. Наместо данокот да биде повисок
за луѓето со повеќе имот, а понизок или ослободувачки
за луѓето кои наследиле имот но се на работ на егзистенција, нашиов данок, со безмалку фиксна стапка, станува смртна пресуда за сиромашните и незабележителен
товар за имотните. Но, ужасното е во тоа што основата
според која се пресметува данокот не е вистинската пазарна вредност на имотот, туку е онаа вредност што ќе
ја процени анонимен службеник на наплатувачот на данокот. Оваа произволно проценета вредност е паушална
и еднаква за териториите на цели општини, колку што
ќе му текне на проценителот! Пазарната вредност на
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имотот во нормални земји се проценува секоја година,
за секој имот одделно, бидејќи вредноста зависно од економските и други чинители може да варира од 0 до 100.
Но, според нашата пракса, на пример, за целата општина Центар, за сите градежни парцели во сопственост на
граѓаните е одредено, еднаш засекогаш, дека „пазарната“ вредност на квадратен метар е 600 евра! Се работи за одвратна државно–криминална кражба, зашто
земјиштето не чини толку, особено не на сите различни
локации, а уште помалку под објектите во кои граѓаните домуваат и не се воопшто на пазар. Од друга страна,
земјиштето кое државата го оданочува како да вреди 600
евра, на граѓаните им го продавала за 1 евро, а на отворен пазар, со јавни лицитации го продавала најскапото
градежно земјиште во центарот на градот за 5, 15 или
50 евра! За да стане јасно за што зборувам, едно дворно
место од 1000 квадратни метри, според скопскиот градоначалник, „влече“ данок од 37.000 денари, небаре две
просечни македонски плати. И доколку граѓанинот не
може да го плати, зашто имотот го наследил, а има просечна плата или пензија, е тогаш следува присилна наплата во стилот на суровите мафијашки изнудувања на
рекет.
Но, ова е сеуште далеку од крајот, зашто во даночните
системи на нормалните земји скромните имоти на кои
живеат обичните граѓани се исклучени од обврската
за плаќање данок на имот. Но, кај нас сиромашните се
најмногу оптоварени со данокот на имот, а нивните домови се основниот плен на даночните вампири. Кој не
го платил данокот на имот ќе биде жртва на присилна
наплата што се реализира со едно обично решение – хартивче напишано од страна на анонимен службеник и
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потпишано од грофот Дракула лично (чл.55 од Законот).
Присилната наплата на даночниот долг се извршува од
целокупниот имот и приходите на даночниот обврзник,
што значи дека сите кои не го пријавиле или платиле
данокот на имот – а тоа се повеќе од 90 % од граѓаните
– веќе не ги поседуваат своите имоти и своите домови,
зашто тие можат во секој момент да бидат присилно
запленети и продадени. Библиската земја е веќе во сопственост на даночната мафија, почитувани читатели, а
граѓаните – гордите носители на македонското име, не
само што станаа „санкилоти“, безгаќници, туку веќе (без
да знаат) останаа и без својот имот.

Иако Уставот на Република Македонија во член
30 јасно ја штити сопственоста на граѓанинот,
вампирските даночници со обично решение на
некој локален вампир од село Дивле целосно ја
блокираат сметката и присилно му го продаваат
единствениот имот на кој живее!
Засега деспотијата на грофот Дракула не ги презема
формалните чекори да го заплени сиот народен имот
и да ги исфрли сите граѓани од нивните домови, зашто
проценува дека тоа конечно ќе ги извади очајните жртви на улица. И ќе ги поттикне „санкилотите“ да ја запалат и урнат нивната Бастиља и да ја постават суровата народна гиљотина на градскиот плоштад. Затоа Законот се
применува строго селективно, мафијашки тивко и итро,
само врз групи и поединци за кои ќе се процени дека се
доволно изолирани и кротки граѓани, кои ќе направат
сè – ќе земат кредит, ќе продадат имот – за да го платат
мафијашкиот рекет. За нив имам поучна (во диктатурава можеби и не толку корисна) информација: во членот
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57 став 1 точка 5 од Законот, пишува јасно и категорично
дека присилната наплата на даночниот долг не смее да
се извршува на две третини од нето личните примања на
граѓаните. Што ќе рече дека СИТЕ РЕШЕНИЈА за неограничена присилна наплата на данокот на имот што досега ги потпиша градоначалникот Трајановски, со кои
им се блокирани трансакциските сметки на граѓаните,
се незаконски и криминални, бидејќи присилно може
да се наплати САМО ДО ЕДНА ТРЕТИНА од платата на
граѓанинот. Иако Уставот на Република Македонија во
член 30 јасно ја штити сопственоста на граѓанинот („никому не може да биде одземена или ограничена сопственоста“), вампирските даночници со обично решение на
некој локален вампир од село Дивле целосно ја блокираат сметката и присилно му го продаваат единствениот
имот на кој живее! Ехееееј, народе македонски!?
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ЗАКОН ЗА
ТОТАЛИТАРНО
ПЛАНИРАЊЕ
18.11.2014

Македонија ќе мора по рушењето на диктатурата
да го спроведе својот нирнбершки процес, да ги
поништи и пренапише сите злосторнички закони,
да ја врати украдената земја и да го воведе
повторно уставниот поредок.

Како и несреќните семејства на Толстој и нашата национална несреќа е навистина единствена, зашто има скриени, но епски пропорции. На површината, македонската
несреќа делува бенигно, дури несериозно. Таа најпрво
се воочува преку бездарничките споменици и скулптури, одвратни колку и смешни, и купчето ментално ретардирани згради од владиниот „хеви ментал проуџект
Скопје 2014“, кои со својата вонсериска глупост го развеселија целиот свет. Но, под овие ужасно штетни зданија,
под овие видливи симтоми на подржавената глупост
се простира лешот на злосторнички искасапениот македонски општествен софтвер – уставноправната инфраструктура и нашата културна супстанца. Трупот на
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македонската државност и култура веќе е во фаза на распаѓање, зашто неговите структурни делови – уставниот
поредок и вкупната легислатива, се веќе во фаза на ликвификација, еден вид густа протеинска чорба чијашто
задгробна реа несопирливо тера на повраќање.

Трупот на македонската државност и култура
веќе е во фаза на распаѓање, зашто неговите
структурни делови – уставниот поредок и
вкупната легислатива, се веќе во фаза на
ликвификација, еден вид густа протеинска
чорба чијашто задгробна реа несопирливо тера
на повраќање.
Последен пример за тоа како се уништува самата супстанца на уставниот поредок и системските инструменти за контрола на просторниот развој на Републиката е
тазе излезениот Предлог на закон за просторното и урбанистичкото планирање. Со овој предлог закон не само
што се сотира во корен урбанистичката и просторнопланерската струка или какво и да е дисциплинарно знаење
од оваа област, туку се руши еден од фундаментите на
нашиот уставен поредок: темелните вредности од членот 8 од Уставот на Република Македонија – локалната
самоуправа и уредувањето и хуманизацијата на просторот. Системот на локалната самоуправа и на просторното и урбанистичкото планирање се најбитните елементи за операционализација на овие темелни вредности
на уставниот поредок. Како тоа Уставот го гарантира
уредувањето и хуманизацијата на просторот, основната
цел на постоењето на македонската држава? Со одлучната децентрализација на земјата и со недвосмислената
поделба на надлежностите помеѓу централната и локал33

ната власт. И со вклучувањето на стручната и на граѓанската јавност во процесот на планирањето. Во областа на
просторното и урбанистичкото планирање во Уставот е
воспоставена остра поделба на надлежностите и тоа: просторното планирање и припаѓа на централната власт,
а урбанистичкото планирање (и руралното, како што
пишува во Уставот) и припаѓа на локалната самоуправа
како оригинерна и неотуѓива надлежност. Во членот 115
од Уставот на Република Македонија стои дека „Во единиците на локалната самоуправа граѓаните непосредно
и преку претставници учествуваат во одлучувањето (...)
особено во областите на урбанизмот и руралното планирање (...)“, додека ниту на едно место, со ниту еден
единствен збор, или макар навестување, не е спомнато
дека урбанистичкото планирање е во некаква врска со
централната власт. Може да се рече дури, дека не само
според својот дух, туку и според своето слово, Уставот
не дозволува никакво плеткање на централната власт
и на нејзините органи во урбанистичкото планирање и
во уредувањето на просторот. Меѓутоа, со низата криминални измени на законот за просторно и урбанистичко
планирање од 2007 до денес, и конечно, со Предлог законот што деновиве излегува од владина процедура, се
предлага потполно вонуставна, тотална или, подобро речено, тоталитарна контрола на урбанизмот од страна на
централната власт и ограничување и одземање на уставните надлежности од локалната власт.
Иако Уставот не дозволува ниту еден таков член, во новиот предлог на Закон за просторното и урбанистичкото
планирање од вкупно 113 члена (без преодните и завршните одредби) со неуставните надлежности во областа
на урбанизмот што централната власт ги презема од
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локалната самоуправа се бават неверојатни 67 члена со
вистинска дијареја од 290 става! Со оваа неуставна суперцентрализација се врши суспендирање на уставните
надлежности на локалната самоуправа, при што таа се
сведува на формален извршител на одлуките на анонимни партиски војници во надлежните министерства,
а улогата на струката, знаењето и науката за просторниот
развој и урбанизмот се множи со нула. Исто како и правата на граѓаните од членот 115 од Уставот „да учествуваат во одлучувањето... особено во областа на урбанизмот“.
За да ја осигура својата тоталитарна страховлада во областа која со Уставот воопшто не и е дозволена, диктатурата на Груевски предвидува закана од 72 прекршоци за
коишто непослушните поданици ќе мораат да платат
глоба од неверојатни 370 000 евра! Така што системот на
просторното и урбанистичкото планирање од гарант за
остварувањето на децентрализираното „уредување и хуманизација на просторот“, со законот ќе стане она што во
праксата веќе функционира: инструмент на еден криминален режим за легализација на партиско-мафијашката кражба, отуѓување и гангстерска приватизација на
највредниот ресурс на напатената и со залудна крв натопената земја македонска – земјиштето и просторот на
кој се протега.
Иако оваа операција на нелегално донесување на стотици неуставни и глупи, а летално штетни закони, сеуште
се одвива во атмосфера на тоталитарно мртвило и тишина, мора да се знае дека се работи за најтежок злостор
против целото македонско општество, што не смее да
застари и да се заборави. Поради неговиот сеуништувачки размер, Македонија ќе мора по рушењето на диктатурата на ДПМНЕ да го спроведе својот нирнбершки
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процес, да ги поништи и пренапише сите злосторнички
закони, да ја врати украдената земја и да го воведе повторно уставниот поредок. Но, за повторното воздигање
до својата слобода, како митолошката птица Феникс, таа
ќе мора да го запали огнот што ќе ѝ ги рашири крилјата.

Со низата криминални измени на законот за
просторно и урбанистичко планирање од 2007
до денес, се предлага потполно вонуставна,
тотална или, подобро речено, тоталитарна
контрола на урбанизмот од страна на
централната власт и ограничување и одземање
на уставните надлежности од локалната власт.
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ВАНДАЛИ ВО
БИБЛИСКАТА
ЗЕМЈА
25.11.2014

Како Вандалите за само четиринаесет дена
успеале да го уништат најголемото архитектонско
и градителско богатство концентрирано во еден
град.

Во учебниците по историја пишува дека Вандалите биле
готско племе, кое со векови војувало со Римската империја, а во средината на петтиот век од нашата ера го зазеле величествениот Рим и четиринаесет дена го ограбувале градот, уништувајќи ги притоа сите споменици и
уметнички дела. Оттогаш поимот „вандализам“ означува дивјачко и сурово уништување на јавните и приватните имоти, уметничките дела и на сè што е добро и убаво.
Во меѓувреме, малку луѓе се запрашале како Вандалите
за само четиринаесет дена успеале да го уништат најголемото архитектонско и градителско богатство концентрирано во еден град, и така ја заслужиле вечната темна
слава запишана во школските учебници и во речниците
на многу јазици. Всушност, се работи за една од најголе37

мите историски лаги за чие расветлување во широката
јавност денес како веќе никој да не е заинтересиран. А
што навистина се случило, кој го уништил незапаметено
големото мермерно благо од бели камени зданија, колонади, плочници, фасади и скулптури?

Белиот Рим го разграбуваа, кршеа, сечеа и
разнесуваа, рециклираа и преработуваа самите
Римјани, последните императори, Католичката
црква, византиските цареви и средновековните
и ренесансните владетели на христијанската
Европа, долги четиринаесет и кусур векови, сè
до средината на деветнаесеттиот век!
Рим бил најголемиот метрополис изграден целосно од
мермер и бел варовник, толку голем и величествен, што
денес само илјадитиот дел што е сочуван од уништување го чини сè уште најбогат град во светот со бели
камени зданија и споменици од минатото. Запрепастувачки факт е дека никаде во околината на Рим не постоеле мајдани за вадење мермер и бел варовник, така што
непоимливата количина на најквалитетни камења Царството со векови ги влечело од целата своја територија,
не водејќи сметка за цената на материјалот и транспортот. Па, која била вистинската причина за мистериозното исчезнување на најголемата количина архитектонски
и уметнички мермер на сите времиња? Да, Вандалите,
Готите и другите „варвари“ го пљачкосувале Рим во повеќе наврати по падот на Царството, но нивен плен биле
само лесните скапоцености што можеле да ги однесат.
Белиот Рим го разграбуваа, кршеа, сечеа и разнесуваа,
рециклираа и преработуваа самите Римјани, последните императори, Католичката црква, византиските царе38

ви и средновековните и ренесансните владетели на христијанската Европа, долги четиринаесет и кусур векови,
сè до средината на деветнаесеттиот век!
Суштинските причини за ова илјада и петстогодишно
вандалско уништување на мермерниот град се осиромашувањето на целата територија под некогашното Римско царство и прогласувањето на христијанството како
единствена државна религија по Солунскиот едикт на
императорот Теодосиус. Од завладувањето на христијанството, целото античко римско архитектонско и уметничко наследство било прогласено за паганско, поради
што бесценетото мермерно благо било претворено во
евтин извор на градежни суровини од кој се изградени и
украсени практично сите катедрални цркви во Италија,
како и многу кралски палати во Европа. Ужасната иронија во ова милениумско вандалско рециклирање на
камената уметност на Рим, е дека најголемата количина
мермер била потрошена како суровина за печење вар со
кој се ѕидале куќите на богатите и на обичните Римјани. Оваа базична суровинска индустрија станала толку
вносна што големите „варџилници“, со своите огромни
печки за варовник, биле поставувани до самите царски
палати, форуми или базилики, така што централната
четврт на Рим во средниот век била наречена Calcaria
(Кречана).
Во самиот центар на Рим во средниот век работеле дузина огромни „кречани“ што ја претворале уметноста
на стариот век во негасена вар сè до Ренесансата, кога
печењето прекинало на сметка на колекционерскиот
грабеж на уметничките дела. Така бесценетото мермерно богатство на античкиот Рим исчезнало во чадот на
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варџилничките печки и јамите со гасена вар во текот на
предолгиот милениум и половина вандалско уништување на сопственото наследство од страна на италијанските христијани. Но, бидејќи тие биле историските
основачи на денешната западна христијанска цивилизација, вината за својот вандализам ја пренесоа (очигледно
за сите времиња) на потполно невините Вандали.

Ова злочинење на владата на Груевски
е најдолно дивјаштво, просташтво и, се
разбира, вандализам, каков што во Европа и
во развиениот свет не е замислив ниту како
состојба на свест, а уште помалку како државна
агенда.
Иако без историска вина, Вандалите му го позајмија името на секое злодејство со кое се уништуваат вредни артефакти, како што е префасадирањето на архитектонските
дела во центарот на Скопје, што се градени од шеесеттите до осумдесеттите години од минатиот век. Ова злочинење на владата на Груевски е најдолно дивјаштво, просташтво и, се разбира, вандализам, каков што во Европа
и во развиениот свет не е замислив ниту како состојба на
свест, а уште помалку како државна агенда. Како и секој
вандализам, и оваа „градителска“ опсесија на режимот
на ДПМНЕ не само што е незаконска, коруптивна и криминална, туку е и тежок антицивилизациски злостор
против македонската култура. За да се третираат врвните архитектонски дела што ги репрезентираат единствените 60 години од македонската култура како градежна
суровина, исто како што тоа го правеа христијанските
вандали со уметноста на стариот Рим, таа култура треба
да се смета за безвредна. Тој културен шовинизам, тоа
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потполно омаловажување и негирање на модерната македонска култура, е практично основниот услов за вандалското злодејство на режимот на Груевски.
Механизмот со кој вандализмот на ДПМНЕ првин ги
поништува културните вредносни системи, за потоа да
прејде на физичкото уништување на архитектонските
дела, е идентичен со најголемиот вандализам во историјата во темниот среден век. Таа изопачена дивјачка
„супериорност“ со која злосторниците ги уништуваат
немерливо повредните и подоблесни дела, тој контраст
помеѓу нискоста на злосторникот и возвишеноста на
уметничкото дело, ја дефинира самата суштина на вандализмот и на вандалите од сите епохи, суштина која
има извориште во нивната сопствена инфериорност, непросветеност и дивјаштво.
Наместо трпење на вандалската власт, македонското
општество мора да ја изолира и отфрли Внатрешната
криминална организација со вандалистичка и клептократска програма и пракса. Потоа, Македонија треба
да се обнови како што тоа се прави со уметничките дела
што биле жртви на вандалско уништување: делата се чистат од последиците на вандализмот, се реконструираат,
реституираат и се доведуваат во „првобитна состојба“.
ДПМНЕ ја враќа Македонија во предмакедонско време,
па ослободувањето од диктатурата мора да резултира со
нејзиното доведување во „првобитна состојба“, пред доаѓањето на вандалите.
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ПАРТИСКО-ДРЖАВЕН
ГРБ ЗА ИДЕНТИТЕТСКО
ПОТКУСУРУВАЊЕ
13.12.2014

Ниту една уставна демократија не си дозволила
мотивот од државниот грб да биде истиот што го
вее партијата на власт.

Македонската држава е повторно окупирана од фашизоиден режим кој ја подели земјата на две окупациски
зони, исто како во крвавото преднатално доба од 1941
до 1945 година. Партиско-полициската коалиција на
ДПМНЕ и ДУИ ја повлече границата помеѓу окупациските зони речиси идентично како што тоа го направија
фашистичките окупатори пред седумдесет и кусур години. Тогаш, во текот на целата воена окупација, на оваа
граница владееше непрекината напнатост помеѓу коалициските окупатори поради нивните незадоволени територијални аспирации. Тогаш, заедничкиот интерес да
ја владеат и крадат Македонија ги држеше и бугарските
и италијанско-албанските окупатори во нераскинливо
цврст сојуз. И денес, современите коалициски окупа42

тори ја демонстрираа железно цврстата спрега кога ја
изненадија јавноста со одлуката симболично да го верификуваат општественото уредување на териториите со
кои владеат, и да го донесат новиот грб на партиско-полициската држава – пребоениот разгневен лав од партискиот грб на ДПМНЕ.

Инверзната промена на боите на лавот
и штитот, како и ситниците во описот на
лавот кои во хералдиката значат многу, во
современото симболички и хералдички
неписмено доба не значат ништо: државниот и
партискиот грб практично ќе бидат едно исто.
Кому би требало да му е гајле каков грб ќе си донесе еден
нелегален режим што дошол на власт со изборна измама, а потоа извршил државен удар за да владее крадејќи
ја земјата како да е окупирана територија? Навистина,
нели е неважно какви инсигнии ќе носи еден нелегален
режим во слава на насилно воведениот историски, културен и политички дисконтинуитет во Македонија? Каков и да е уставот што ќе го донесе узурпаторот, какви и
да се законите што ќе ги усвои и кој симбол ќе го закачи
на своите банери – сето тоа би морало да биде прогласено
за ништовно кога земјата ќе се ослободи од окупацијата
и кога во неа ќе се вратат правото и демократијата. Уште
повеќе, што со донесувањето на партискиот „разгневен
лав“ како државен грб, и симболично и законски се верификува владеењето на еднопартискиот систем, особено
во дпмнеовската окупациска зона. Инверзната промена
на боите на лавот и штитот, како и ситниците во описот
на лавот (круна, опашка и сл.) кои во хералдиката значат
многу, во современото симболички и хералдички не43

писмено доба не значат ништо: државниот и партискиот
грб практично ќе бидат едно исто – како што и македонската република стана тоталитарно органско единство
на партијата, државата и (подјармениот) народ.
Колку и да е неприлично во оваа опскурна пригода да
дебатираме за хералдичкиот мотив на грбот, не можам
да додржам – како некогаш активен учесник во создавањето на државните симболи – да не ви кажам, почитувани читатели, неколку зборови за „македонскиот“
разгневен лав. Имено, факт е дека овој симбол сам по
себе ги поседува потребните историски референци за
да биде употребен во нашите државни симболи. Поради тоа, тој хералдички мотив беше сериозен кандидат
за нашиот нов грб, во 1992 година и во повеќе наврати
потоа, и никако не успеваше да „се пласира“ главно заради три причини. Првата е, што ВМРО ДПМНЕ од самиот
почеток на Втората македонска република за своето партиско име и грб разбојнички ги присвои и до ден–денес
ги злоупотребува елементите од македонската историја
кои им припаѓаат на сите граѓани на Републиката. Така,
оваа разбојничка партија го узурпираше и хералдичкиот земски грб на Македонија како свој партиски знак, со
што трајно го компромитираше и го дисквалификуваше како државен симбол. Втората причина е упорното
одбивање на албанските политички партии во власта
да го прифатат овој симбол и како свој, поради неговата
наметната еднопартиска и – според нив – моноетничка
природа. И, третата, потполно нерелевантна, е што практично истиот хералдички грб уште од 1878 година стана
државен грб на Бугарија. Значи, сегашните предлагачи
на „разгневениот лав“ беа во изминатите години најрешителните противници и опструенти на неговата „кан44

дидатура“, а зошто се сега „сложни браќа и в петок што
мрсат“, ќе одгатнам подоцна.
Сега накусо за „старата“ приказна за тоа како настанал
македонскиот земски грб, приказната која во македонската јавност прв пат ја раскажа академикот Александар
Матковски во книгата „Грбовите на Македонија“. Елем,
грбовите како хералдички симболи се појавиле во Средниот век, во времето на крстоносните војни, во Западна
Европа, и од 12–ти до 17–ти век се прошириле практично на целата феудална Европа. Меѓутоа, на територијата
на Византиското царство и подоцна во земјите кои потпаднале под власт на Османлиската империја, грбовите
речиси воопшто не биле во употреба, така што балканските народи цели четири века не знаеле за употреба на
грбовите, сè до 19–иот век, кога почнале да се стекнуваат
со државна независност. Во периодот помеѓу 15–иот и
19–иот век, меѓутоа, грбовите го продолжиле својот живот во таканаречената „мртва хералдика“, во европските грбовници, кои сè повеќе служеле за докажување на
благородничките права, а сè помалку биле во согласност
со вистинската состојба и со нивната првична употреба во Средниот век. Така, во тој период се измислувале,
прецртувале, преименувале грбовите во грбовниците,
во зависност од намерите, знаењето и умеењето на хералдите или авторите на грбовниците. Токму во тој период, најмногу во т.н. „илирски“ грбовници, се појавиле
и грбовите на јужнословенските земји. Од овој период и
од истиот езотеричен извор – од грбовниците, потекнува и „земскиот грб на Македонија“. Во различни периоди
од ова мртво хералдичко четиривековие тој се појавува
како црвен разгневен лав на златен штит или обратно,
како златен лав на црвено поле (штит), како своевиден
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„негатив“ на бугарскиот, со небаре истиот опис (блазон)
односно со идентичниот разгневен лав, само со обратен
распоред на боите.

Во моментов петнаесет европски земји
имаат лав во својот државен грб, од кои дури
дванаесет се „разгневени“, а четири од нив се
златни и на црвено поле.
Што нè поучува историјата на грбовите? Тие не се ничија
сопственост, ниту постојат некакви подлабоки историски
мотиви за изборот на одредени хералдички мотиви: тие
се случајни и немотивирани, и на нивниот избор најмногу
влијаеле хералдичките трендови и историските случајности. Така, кога Бугарија се стекнала со независност во 1878
година, својот грб го побарала во грбовниците кои биле достапни во тој момент, па златниот разгневен лав на црвено
поле станал државен грб на Бугарија. По логиката на разликувањето, би требало македонскиот земски грб да биде
црвениот лав на златно поле, но тој остана закопан во недостапните грбовници, а тогаш веќе „бугарскиот златен лав“
ги заслужи своите автентични македонски историски референци со неговото појавување на црвените бунтовнички
знамиња од Разловечкото востание 1876 и од Илинденското
востание 1903 година. Поради овие историски случајности,
испаѓа дека ниту една од двете колористички варијанти на
разгневениот лав не е автентично македонска, исто како
што фактот што златниот лав на црвено поле е државен грб
на Бугарија уште од 19-иот век, не значи дека тие ексклузивно го „поседуваат“ мотивот. Конечно, во моментов петнаесет европски земји имаат лав во својот државен грб, од
коишто дури дванаесет се „разгневени“, а четири од нив се
златни и на црвено поле. Денес, во современиот свет ликов46

но–графичките решенија се „задолжени“ за разликувањето на грбовите, а не историјата или хералдиката, но најважнот принцип во врска со грбовите – оној што ДПМНЕ арогантно го крши деновиве – е што ниту една уставна демократија не си дозволила мотивот од државниот грб да биде
оној истиот што го вее партијата на власт.
П.С. Забележувам дека во јавноста не се поставуваат
најважните прашања во врска со овој ненадеен потег. А, тоа
се: зошто токму сега и зошто ДУИ здушно го поддржа овој
за нив неприфатлив предлог? Одговорите на овие суштествени прашања ќе произлезат од тајните преговори за
решавањето на „проблемот со името“; едноставно, промената на името на државава засилено се подготвува, зашто
по украинската криза решавањето на овој меѓународен
проблем доби нови геополитички поттици. Елем, според
моделот поради кој на Груевски му беше дозволено да ја
уништи македонската демократија (предрасуда која вели
дека „само пресилна влада може да го смени името без да
ја ризикува политичката стабилност во земјата“), македонскиот дел од железната коалиција што „губи“ со промената
на името, треба да се „зајакне“ со симболички материјал
што ќе биде идентитетска компензација за преименувањето на државата. Овие опскурни калкулации сметаат
дека лавовскиот симбол ќе ја „залечи“ болката од загуба на
овчото достоинство. Така „разгневениот лав“ ќе стане грб за
идентитетско поткусурување, а државата ќе се „зајакне“ со
(едно)партиски симбол. Останува уште да погодувате што
ѝ е ветено на ДУИ како компензација за оваа нивна стратешка „жртва“?
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ДРЖАВЕН ИСПИТ ЗА
ПОДЈАРМУВАЊЕ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ
20.12.2014

За што и да се фати штетниот и вандалски режим
на Груевски, тоа е осудено на обесмислување,
понижување, девастирање и зомбификација.

Неколку месеци од првата усмена најава за „екстерните“,
а потоа за „државните испити“, со кои режимот на Груевски реши да го „реформира“ високото образование во
оваа несреќна земја, се појавија две и кусур странички
текст во кои предлагачите конечно написмено искажаа
што знаат за таа работа. Овие две бедни странички полни со бесмислици ѝ беа испратени на Интеруниверзитетската конференција како информација за тоа какви
намери има режимот што високообразовните институции ги третира како лична сопственост што ја наследил
по мајчина линија. Информацијата овие денови ѝ беше
тивко поделена на високошколската академска заедница, како „катил–ферман“ со нејзината смртна пресуда
потпишана директно од Небеската Порта на Глупоста.
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Не вреди човек детално да се занимава со овој за здравиот
разум навредлив документ, но исправена пред чудовишно арогантното незнаење и глупост, интелигенцијата на
секој човек рефлексно сака да ја „рационализира“ глупоста, да ѝ даде некакви димензии, да ги материјализира
нејзините несомерливи силуети. Велам, не вреди, но сепак се обидов и сфатив дека предлогот за овој апсурден
„државен испит за студентите“ е толку далеку од секое
искуство, од секоja здраворазумска, а не пак универзитетска мисла, што создава вртоглавица, тегобност и рефлексни антиперисталтички спазми.

Прво што се согледува во предлогот е веселиот
факт дека Владата не го знае значењето ниту
на еден поим што го употребува, а за високото
образование очигледно знае само од некакво
матно и нејасно, изопачено лично искуство.
Првото што се согледува во предлогот е веселиот факт
дека Владата не го знае значењето ниту на еден поим
што го употребува, а за високото образование очигледно
знае само од некакво матно и нејасно, изопачено лично
искуство. Целата идеја за „државните испити“, целата
монструозна „реформа“ на високото образование се темели на една единствена реченица, со која се дисквалификуваат практично сите високообразовни институции
во Републиката, а зад која не стои ниту студија, ниту истражување, ниту каков било објективен податок или доказ. Апсолутно ништо, освен следната инсинуација што
мора да е плод на криминогената имагинација на предлагачот: „Досегашната практика покажа дека во одредени високообразовни установи во државата, со оценување
не се врши реална процена на знаењето...“. И, толку! Кои
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институции, во колкав обем и, конечно, со која објективна метода режимот ја одмерил „реалноста“ односно
„нереалноста“ на оценувањето, тоа остана неискажано.
А бидејќи знаеме дека истражување за тој предмет и од
тој обем воопшто немало, испаѓа дека единствената причина за „реформата“ на високото образование е трауматското лично искуство на министерот и членовите на владата од фалсификувањето на нивното сопствено високо
образование.
Бидејќи веќе „зацапав“ во анализата на оваа ужасна
глупоштија, да објаснам што значат поимите „екстерно
испитување“ и „државен испит“ во нормалните земји,
кои не се под диктатура на Глупоста. Екстерното испитување е вообичаена форма на интерфакултетска и интеруниверзитетска соработка, која се одвива така што
различните факултети и универзитети од еден образовен систем си разменуваат професори што учествуваат
во работата на комисиите за завршните испити, односно
во комисиите за одбрана на дипломски, магистерски
и докторски трудови. Оваа соработка има за цел да го
објективизира и стандардизира оценувањето во еден образовен систем и, да, оваа форма е единственото „екстерно испитување и оценување“ кое постои и е применливо
и прифатливо во трите циклуси на универзитетското образование. А, билмезите од Владата „си врзале в крпче“
дека со екстерното ќе можат да се втурнат во процесот
на високото образование, да им упаѓаат на професорите
на час, во стилот на Чак Норис, и да ги испитуваат и студентите и професорите, додека овие се потат и полнат
гаќи од страв!? Какви идиоти, каква навреда за здравиот
разум!
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Од друга страна, државниот испит е исто така вообичаена форма на проверка на знаењата, но таа се изведува
секогаш, секаде и безусловно, за завршените студенти
од т.н. регулирани професии (право, медицина, архитектура, градежништво и др.), и тоа – по неколку години специјализација и работно искуство во струката – за
стекнување со овластување или лиценца за самостоен
„пристап кон професијата“ и работа со клиенти. Државниот испит и во овој случај не го „држи“ државата – како
што мислат билмезите од Владата – туку се тоа јавни овластувања што државата им ги отстапува на професионалните здруженија – коморите, а овие повторно им се
обраќаат на универзитетите за помош при одржувањето
на испитот.

Билмезите од Владата „си врзале в крпче“
дека со екстерното ќе можат да се втурнат
во процесот на високото образование, да им
упаѓаат на професорите на час, во стилот на
Чак Норис, и да ги испитуваат и студентите и
професорите, додека овие се потат и полнат
гаќи од страв!?
Значи, не постои форма на „повисоко“ оценување од она
што го вршат универзитетите, и не постои – ниту во теоријата ниту во практиката – систем на испитување што
може да го супституира континуираното проверување
на знаењата во текот на високото образование, освен она
што го вршат универзитетите во рамките на образовниот процес и на својата автономија. Самата помисла дека
е тоа можно, ја поништува смислата и суштината на
универзитетот како највисока образовна институција во
општеството. Поради тоа, предлогот за државен испит
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што ни го испрати Владата, е предлог за подјармување
на универзитетот и за тотално уништување на системот
на високото образование. Оваа „реформа“ е како имагинарно сеуништувачко оружје на Глупоста, некаква
стриповска киселинска бомба, која пулверизира по експлозијата, при што киселата прашина од капки навлегува во најситните клетки на идејата за универзитетот,
образованието и знаењето, и ги раствора, претворајќи ги
во густа вискозна течност што оттекува низ канализациските одводи во матните води на Вардар...
Ако погледнеме зад себе, меѓутоа, ќе видиме дека оваа
безумна „реформа“ е само последна од низата „реформи“ со кои режимот на Груевски веќе осум години ги
лажира и уништува институциите на Републиката и ги
обесмислува и кретенизира сите сегменти на македонското општество. Првин тоа беа „реформи“ на судскиот
систем, потоа имавме „реформи“ на даночниот систем и
на легислативниот систем, па беше „реформирана“ целата македонска култура, па медиумите, образованието
и еве, сега е „на маса“ последната фаза на уништувањето
на високото образование. За што и да се фати штетниот и
вандалски режим на Груевски, тоа е осудено на обесмислување, понижување, девастирање и зомбификација.
Оваа ужасна ефикасност на уништувањето на сето разумно и човечко во Македонија, оваа ентрописка успешност којашто многумина слабоумни ја мистификуваат
во „моќ“, „организација“ или „волја“, доаѓа единствено од
комбинацијата на незнаење, непочитување и болна инфериорност.
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Процесот на уништувањето на македонската државност
и култура, меѓутоа, нема да сопре сам од себе, зашто
злосторничката глупост на преродбата – тој активен
фактор на распаѓањето и декомпозицијата – всушност
се храни со остатоците на македонската цивилизација,
преработувајќи ги златните ткаења на таа скромна, но
сосем пристојна модерна култура во екскременти од
кич, неписменост и злодејство. Не, овој процес никако
нема да сопре самиот, ниту, пак, ќе сопре поради нашите
остри и лути зборови, зашто режимот на Груевски не го
знае значењето на зборовите и не ги препознава и почитува вредностите на коишто се повикуваме. Таа инфантилна сила на глупоста на нашите зборови одговара пеејќи ја старата англиска детска песничка:
„Stics and stones may break my bones, but words will never
hurt me.“ „Реформата“ на високото образование – како
и „реформата“ на македонската култура и држава – ќе
продолжи сѐ додека има материјал за уништување, или
сѐ додека не ја извлечеме јасната поука од утешната детска песна.
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ДЕПОЛИТИЗАЦИЈА
ИЛИ ИДИОТИЗАЦИЈА
27.12.2014

Состојбата во Македонија, под квазитоталитарната власт дава нови, неочекувани
аспекти на релацијата помеѓу аполитичното и
ментално попреченото.

Зборот идиот во фигуративниот говор, практично во
сите европски јазици, значи глупак, будала и малоумник, додека во медицината тој се користи за именување на најтешката форма на ментална попреченост.
Навидум сосем изненадувачки, овој збор еволуирал од
старогрчкиот idiotes кој означувал припадник на пониските слоеви од атинското население што немал право
да учествува во политиката или во одлучувањето за јавните работи. Изворно, idiotes потекнува од коренот idios,
нешто што му припаѓа на поединецот, значи сопствено,
лично, посебно, одвоено, па и себично. Вистинското значење и употреба на зборот најпрецизно се сликува преку неговиот старогрчки антоним, неговата концептуална и суштинска спротивставеност – поимот polites, кој
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го означувал политичкото, односно јавното, државното
и заедничкото. Коренот на овој поим е во зборот polis,
град држава, и придавката politikos – граѓански или
државнички. Може да се рече дури, дека во значењето
на зборовите идиотско и политичко – во нивните старогрчки корени како и во денешните значења – може да
се согледа самата суштина на демократијата и на нејзините спротивставености – автократијата и тоталитаризмот. Токму разликата помеѓу посебниот и аполитичен
граѓанин (кој тоа всушност и не е) и активниот и политизираниот, вистинскиот граѓанин, го прави контрастот
помеѓу тоталитаризмот и демократијата. Поради тоа,
Перикле можел да ја дефинира атинската демократија
како тотална политизација на граѓаните или нивна потполна јавна ангажираност: „Ние не сметаме дека оној
што не се интересира за политиката е човек што си ја
гледа својата работа, туку дека тоа е човек кој во нашиот
град нема никаква работа“.

Може да се рече дури, дека во значењето
на зборовите идиотско и политичко – во
нивните старогрчки корени како и во
денешните значења – може да се согледа
самата суштина на демократијата и на
нејзините спротивставености – автократијата и
тоталитаризмот.
Според големата студија на Хана Арент за корените на
тоталитаризмот, суштинска одлика на тоталитаризмот
е атомизацијата на населението, некој вид дробење на
заедницата на посебни единици или поединци. Оваа
атомизација, всушност претставува вид на деполитизација, односно одвојување на поединците од политичко55

то ангажирање и нивно тотално мобилизирање, односно
манипулирање. Тоталитаризмот, според Арент, е општество во кое се политизирани само тесната политичка врхушка и државните апарати за одржување на власта, додека населението е потполно деполитизирано и одвоено
од какво било влијание или реално учество во политиката. Што, ако се земат во предвид и старите и денешните
значења на поимите „политичко“ и „идиотско“, јасно
укажува на директната врска помеѓу аполитичното и
ментално инсуфициентното, идиотското. Тоталитарните општества се општества на аполитични идиоти водени од политички идиоти. Ако се осврнеме на појавата на
брановите на демократијата и тоталитаризмот што го карактеризираа дваесеттиот век, веднаш ќе воочиме дека
периодите на демократија ги краси политичко освестување и ангажираност на широките народни маси, како
и подем на науката и уметноста. Додека периодите (и
општествата) на тоталитаризмот беа несреќни времиња
на тотално манипулирана мобилност и воедно крајна
ментална и политичка неангажираност на луѓето –
времиња на културен и општествен регрес во кои цели
општества биле кретенизирани до фазата на клинички
идиотизам.
Состојбата во Македонија, под квази-тоталитарната
власт на Груевски, дава нови, неочекувани аспекти на
релацијата помеѓу аполитичното и ментално попреченото. Јасно е дека се работи за класична форма на капиталистички тоталитаризам какви што беа фашизмот и нацизмот, особено кога се гледа функционирањето на партиско-полициската држава, корпоративистичко-клептократското обединување на политиката и капиталот,
инструментализацијата на медиумите во пропаганден
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апарат и претворањето на културата во херојско-виктимизирачка митологија за одгледување националистичка омраза. Премногу е очигледно дека се работи за
режим на идиоти (чипирани идиоти, како што исправно ги нарекува Тричковски), зашто секој режимски производ – било да се работи за „проектот Скопје 2014“ или
за законите што режимот ги носи со темпо на печатени
таблоиди – се есенција на глупоста, чист кретенизам за
чија креација е неопходна ментална состојба на клинички идиотизам. Македонското население, веќе со години
изложено на третман на застрашување, идентитетски
ролеркостер и кретенизација на секој аспект на животот,
е веќе потполно деполитизирано, политички индиферентно, што значи идиотизирано во вистинската смисла
на зборот. Разликата помеѓу квази-тоталитаризмот на
ДПМНЕ и големите историски урнеци од дваесетиот век
(освен, се разбира, размерот и суровоста) се состои во тоа
што нашиов не ги мобилизира туку ги пасивизира своите поданици. Недемократската суштина на тоталитаризмот е иста: и Груевски обезбеди во државата политизирани (читај: партизирани) да бидат само институциите
на државата, што значи власта, судството, образованието
и големите стопански субјекти, додека огромното мнозинство граѓани е сосем деполитизирано.
Деполитизацијата на луѓето е веќе толку нормална работа во Македонија, што за неа и за нејзините последици
како никој да не е свесен.Со години веќе првата реченица од секој јавен говор, од секоја изјава, па дури и протест, гласи: зад изјавата или протестот не стои ниту една
партија или политички мотив. Таа масовна политичка
авто-делегитимација беше рефлексна реакција на постојаното озлогласување од страна на ДПМНЕ на секое
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политичко дејствување што не е контролирано од партијата-држава. Мотивот на секое неслагање со режимот
мора да има скриена политичка и – во една тоталитарна
држава – подразбирливо антидржавна мотивација. Во
нашата земја се веќе деполитизирани не само граѓаните, туку и политичките партии. И тие веќе не се бават со
политика, туку со содржини што повеќе му одговараат
на жолтиот печат. Еве, и најважното и најнадежното случување во оваа апатична зима – будењето и масовните
протести на студентската младина и на групи граѓани
егзистенцијално загрозени од антинародните законски
решенија на власта, како најважен аспект на сопствената легитимација ги истакнаа своите аполитични мотиви. Но тоа не го спречи Груевски да ги набеди дека се
организирани и изманипулирани од опозициските партии, и на тој начин да им „залепи“ режимска дисквалификација.

Неполитички протести, колку и да се
масовни и колку и да се со човечки и разумни
барања, за жал, нема да обезбедат никакви
реални промени кај хумано и ментално
инсуфициентниот режим.
Затоа мораме да сфатиме дека ако сакаме да сториме
нешто за сопствената иднина, ако сакаме да го смениме
смртоносното темпо и вертикално-надолната насока на
нашето општествено пропаѓање, мораме да го политизираме целото општество и да имаме јасна политичка
цел. А единствената политичка цел што ќе ги обезбеди
позитивните промени кон повторно освојување на демократијата, е делегитимацијата и рушењето на недемократскиот режим на Груевски. Неполитички протести,
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колку и да се масовни и колку и да се со човечки и разумни барања, за жал, нема да обезбедат никакви реални промени кај хумано и ментално инсуфициентниот
режим. Зашто режимот на кретени што своите граѓани
ги третира како идиоти, не се плаши од политички неорганизираните маси и не стравува од гласот туку само
од бесот на народот.
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АЈНШТАЈНОВОТО
„РАСТЕГНУВАЊЕ“ НА
ВРЕМЕТО ВО МАКЕДОЊА!
10.01.2015

Македонците мора да се тукушто слетани од
вселенски брод кога и по шест години сеуште
мислат дека една кафена дамка на деспотските
гаќи, која во ниту еден момент од своето
„претседателско“ време не била ништо повеќе од
НИШТО, може да направи нешто?

Неколку базични поставки на Ајнштајновата теорија на
релативитетот никогаш не успеав да ги разберам онака
добро како што тоа на сите ни успева со Галилеевата и
Њутновата механика. Додека неговото објаснување на
природата на гравитацијата како закривеност на просторот уште некако умееме да си го претставиме со еуклидовските ментални алатки, постојаноста на брзината на
светлината и особено нејзините физички последици, секогаш ми се спротивставуваа на интуицијата и здравиот
разум.
За што всушност се работи? Основната последица на базичниот природен закон на оваа теорија – константната брзина на светлината, ги прави нужно менливи сите
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други димензии на простор-временскиот континуум
на универзумот, што, благо речено, изгледа апсурдно за
лаичкиот здрав разум. Така на пример, според оваа теорија, како што брзината на едно тело се зголемува и се
приближува до постојаната брзина на светлината, така
времето на објектот се „продолжува“ или се „растегнува“,
а неговата должина се „скратува“. Како е тоа можно, очигледно не може да се разбере со обична памет, но веќе е
измерено и докажано, на тој начин што атомскиот часовник што „се возел“ со голема брзина во вселенското летало, кога се вратил на земјата „доцнел“ во однос на својот
пар кој го мерел времето на земјата. Тоа понатаму значи
дека ако космонаут лета со брзина блиска на онаа на
светлината, после 100 наши земјански години од неговото полетување, може да се врати само еден месец постар.
Како ова да влезе во глава?! Но, најневеројатното во целава работа е што ефектот на забавување на времето како
последица од зголемување на брзината – што човечката
интуиција без пардон одбива да го разбере – се случува
во живо, во човечка размера, и тоа во нашата непрежалена груевистичка хеленско-паганско-библиска Македоња!
Факт е дека авторитарниот режим на Груевски веќе девет години целото население го изложува на нехумано
брзи промени на речиси сите аспекти на животот. Овие
динамични движења на општеството се одвиваат во областите на културата, историјата, идентитетот, образованието, јавниот живот, медиумите, политиката и економијата, така што практично како да нема ниту една
стабилна референтна точка околу која човек може да
се почувствува безбедно и постојано. Оваа забрзувачка
динамика, меѓутоа, се случува во сите насоки, хаотич61

но и вртоглаво, па луѓето ја доживуваат сензацијата на
оваа налудничава мобилност како да се возат во повеќекратно вртлива астронаутска тренинг капсула. Особено е важно што режимот на Груевски овој непрекинат
општествен лупинг, ова повраќачко кинетичко чувство
на застрашувачко забрзување, не го изведува со план и
програма, туку инстинктивно, како вирус на ебола, на
најглупавиот но и најефикасниот начин – според ентропискиот закон на најбрзото декомпонирање и уништување на сите референтни вредносни системи.

Режимот овој непрекинат општествен
лупинг, ова повраќачко кинетичко чувство на
застрашувачко забрзување, не го изведува со
план и програма, туку инстинктивно, како вирус
на ебола, на најглупавиот но и најефикасниот
начин – според ентропискиот закон на
најбрзо декомпонирање и уништување на сите
референтни вредносни системи.
Така што, не е во прашање само квантитативната димензија на промените, иако нивната тешко согледлива
бројка е неиздржлива, туку и нивниот квалитет. Квалитетот на промените – ако така воопшто може да се нарече нивната идиотска природа – е суштинскиот аспект на
шокот од забрзувањето, зашто се работи за промени на
основните оски и ориентири, фундаменти и вредности
на човечкиот светоглед, на општествените норми, права,
слободи, обичаи и навики. Вистинската суштина на диктатурата, или деспотијата, не е во нејзината чудовишна
присила и регуларност, туку во нејзината нехумана непредвидливост и забревтана налудничавост и каприциозност во спроведувањето на „реформите“. Луѓето не
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смеат да здивнат од непредвидливите упатства, законските измени и неразбирливи активности и никогаш
не смеат да бидат сигурни дали ги извршиле наредбите
коректно или не – како што рекол Хиченс. Како резултат
на сета оваа налудничаво брза психо-социјална тортура,
во која чувството на неподнослива брзина на движење во
непредвидлива и потполно нерационална, практично
кретенски самоуништувачка насока, целото општество
го доживува Ајнштајновиот феномен на забавување на
времето.
Луѓето во Македоња вечна денес се изненадени и збунети секој ден, со задоцнети реакции, како да ја доживуваат стварноста со задоцнување од неколку години. Како
да се возеле со вселенски брод со брзина приближна на
светлинската и се вратиле дома во новата 2015 како да е
2006 или некој месец подоцна.

Како резултат на сета оваа налудничаво брза
психо-социјална тортура, во која чувството
на неподнослива брзина на движење во
непредвидлива и потполно нерационална,
практично кретенски самоуништувачка насока,
целото општество го доживува Ајнштајновиот
феномен на забавување на времето.
Забавената реакција, изненаденоста и збунетоста од однесувањето на режимот е всушност основната одлика на
македонската политичка и општествена сцена сиве овие
години. Луѓето, буквално, како секој ден да слегуваат
од вселенски брод, мислејќи дека се будат повторно и
повторно во некое исчезнато демократско општество во
коешто заспале. И откако ќе сфатат дека се разбудиле во
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некоја ужасна и кошмарна стварност, секој божји ден се
расонуваат како од тежок мамурлук не можејќи цел ден
да се снајдат и правилно да реагираат, едвај чекајќи го,
како спасение, зашеметувачкиот сон. Докази за синдромот на „растегнување“ или „забавување“ на времето имаме секојдневно, на секој чекор. Катадневно некој што
настрадал од режимот изненадено и навредено протестира дека „тоа не можело во една демократска земја“!?
Алоо, господа, па Македоња не е демократска земја уште
од далечната 2007 година!
Или, слушам дека законот ќе паднел на Уставен суд. Офморимајко. Нејасно е колку време ќе ни треба да сфатиме дека Уставниот суд веќе не постои и дека во онаа
гротескна и криминална зграда веќе со години заседава
исто толку перверзно тело кое е негација на сè што би
требало да претставува правото, па дури и разумот и чистата логика? Единственото што денес „паѓа“ на Уставниот суд во Македоња е самиот Устав!
Или – претседателот ќе си го врател кредибилитетот, ако
ги поддржи студентските барања?! Па уште пострашно
– ќе ставел вето на законот за (уништување на) високото
образование!? Македонците мора да се тукушто слетани
од вселенски брод кога и по шест години сеуште мислат
дека една кафена дамка на деспотските гаќи, која во
ниту еден момент од своето „претседателско“ време не
била ништо повеќе од НИШТО, може да направи нешто? Или, конечно, тажните сцени на јавно силување на
професорките од Професорскиот пленум од страна на
домашниот Сомоза, сцени кои не можат да се објаснат
поинаку освен како недоразбирање предизвикано со
Ајнштајновото „ширење“ на времето. Професорките – од
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кои повеќето имаат повеќе памет, искуство и доблест од
целата Влада придружена од шестте владини ешалони
партиски пци – збунето и пристојно, дури шармантно
конфузно разговараа со човекот што ги силуваше и ги
понижуваше пред камери!? Професорите и студентите
бараа „дијалог“ или „дебата“ со власта што ги множи со
нула, во која тие би ги искажале своите аргументи? Дали
интелектуалниот крем на Македоња проверува од време на време за која година се работи, во каков општествено-политички систем се разбудиле и кој – или подобро
речено – ШТО владее со земјата?
Како може да се објасни неверојатната илузија на многумина Македонци за постоењето на институциите на
државата, на парламентот, законите, легалноста, демократијата и уште многу други појави кои веќе со години
се укинати и непостоечки во нашата земја? Не сакам да
помислам дека во прашање е колосално национално
доцнење во перцепцијата и разбирањето на стварноста
и на реакциите, кое се должи само на психосоцијалните
капацитети на ова питомо население, а не на несфатливиот но семоќниот Ајнштајнов закон на природата. Сигурно ќе да е тоа: временското „растегнување“ ненадејно
ја погоди вечната Македоња. Додека режимот на Груевски „нè вози“ со брзина приближна на брзината на темницата, времето на неговото владеење си врви според
грегоријанскиот календар, додека ние се будиме вечно
млади и наивни...
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КОЛАБОРАЦИОНИЗАМ,
КОНТРАЧЕТИ И КОНТРАПЛЕНУМ
20.12.2014

Контрачетите на груевизмот личат на бугарските
контрачети од НОБ!

Колаборација значи соработка помеѓу повеќе учесници во некој процес или активност. Тоа сите го знаеме.
Но, веќе е подзаборавено дека зборот – особено по Втората светска војна – доби изразито негативно значење,
зашто со него беше нарекувана соработката со странскиот окупатор во текот на војната. Во Европа, безмалку
немаше земја што потпаднала под окупација да немала
дел од домашното население кој активно не соработувал со окупациските власти. Така колаборацијата, која
во своето претходно позитивно значење подразбирала
симетричен однос на рамноправна соработка, добила
асиметрично значење на соработка на домашното население со победничките власти на окупаторите, а поимот
станал пејоратив со кој се нарекувале морално најдол66

ните луѓе – предавниците на својата земја. Во најдолната
кота во историјата на Европа, секоја земја ги имаше своите колаборационисти кои ја помагаа или ја одржуваа
странската окупација. Во Норвешка тоа беше режимот
на Квислинг, Франција ја имаше Петеновата влада, Белгијанците го имаа движењето на Рексистите, практично
сите европски земји окупирани од Хитлеровата Германија ги имаа своите колаборационисти. Во распарчената
Југославија најодвратен пример на колаборационистичка влада беше крвавата Независна Држава на Хрватите,
но тука беа и Рупниковиот режим во Словенија, Недиќ и
Љотиќ во Србија, Цолакоглу и Ралис во Грција итн.
Бугарската окупација на делови од нашата денешна
територија била специфична по својот „внатрешен“ карактер, зашто бугарската окупаторска војска се чувствувала како ослободителна армија, па немало потреба од
формирање на некоја посебна домашна „колаборационистичка“ политичка управа или влада која би ја одржувала власта во име на окупаторот. Така, од почетокот на
окупацијата во 1941 година, македонските колаборационисти биле поедини граѓани, најчесто од редот на локалната граѓанска административна и интелектуална елита, кои партиципирале во органите на бугарската власт.
Но, по започнувањето на македонското ослободително
востание, биле формирани злосторничките колаборационистички одреди, чијашто задача била да се борат
заедно со окупаторската полиција и војска, против македонските комунисти и партизани. Тоа биле таканаречените контрачети, најдолните предавнички платеници,
човечкиот отпад македонски, формирани од дробината
на михајловистичките вмровски ништожници и предводени неретко од вмровските војводи, кои се „калеа“
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претходните децении тероризирајќи го сопствениот
народ и егзекутирајќи цивили. Првите контрачети биле
формирани кон крајот на 1942 година, а до последното
лето на окупацијата 1944 на наша територија оперирале
помеѓу 180 и 200 контрачети, чијшто крвав учинок против македонските борци за слобода не е детално проучуван, ниту прецизно документиран.

Првите контрачети биле формирани кон
крајот на 1942 година, а до последното лето
на окупацијата 1944 на наша територија
оперирале помеѓу 180 и 200 контрачети, чијшто
крвав учинок против македонските борци за
слобода не е детално проучуван, ниту прецизно
документиран.
Денес, под внатрешната окупација на режимот на Груевски, кај нас повторно се појавија контрачетите што
окупаторот ги формира за борба против инакумислечките и за разбивање на слободарските движења и манифестации. Контра–протестите, контра–иницијативите
и контра–пленумите што ги организира и плаќа окупациската власт на ДПМНЕ, тоа се сите нови македонски
платенички контрачети, тоа се историските наследници
на контрачетите што ги убиваа младите комунисти и
партизани, тоа е истиот неморален хуман талог, истата
изродена бесчесна гнасота. Кога велам наследници на
михајловистичките контрачети, на фашистичките платеници, не мислам – се разбира – на правни или биолошки наследници, туку на морални и психопатолошки репликанти. Зашто, историјата не се повторува – тоа е
повеќе од сигурно – но, како што рекол Марк Твен, таа се
римува. Или, искажано со позитивистички јазик, слич68

ни историски ситуации ги вадат на виделина сличните
психосоцијални профили. Во секоја окупација својата
златна прилика ја препознаваат истите морални гнаси.
Тука мора секогаш да се прави разлика помеѓу окупираното население кое е принудено својата егзистенција,
макар и неволно, да ја обезбедува со вршење на своите
затекнати должности, и оној најдолниот морален слој
што своите услуги доброволно ги нуди на окупациските сили, помагајќи и на власта во нејзината неправедна
борба за уништување на слободата и слободарите. Овие
вториве се платениците за коишто лукративниот мотив
е најважниот аспект на нивниот подол ангажман.
За кого, всушност, јас зборувам? Па, за професорката Икс
и студентот Ипсилон (покрај многуте други), што пред
некој ден ги гледав како во својство на универзитетски
контрачети даваат изјави, пет минути пред да се донесат
злосторничките измени на Законот за високото образование. Изјавите ги даваа со грб свртени кон Она што некогаш беше Собрание, а сега е извршна канцеларија на
режимот, значи непосредно пред местото на злосторот.
И професорката и студентот (како претставници на одделни, „спонтано“ формирани контра–пленуми) бладаа
ист текст, демек тие силно ги подржуваат измените на
законот и тие се подготвени за демократска и стручна
дебата, но ете студентите и професорите што протестираа ги нема да ги кажат своите аргументи!? Кој и зошто
би дебатирал за било што со овие подземни лазачи, со
овие најжилави дарвински опортунисти од коленото
на arthropoda?! Испадна како да беше во право Груевски
кога патетично изјави дека македонската наука е на дното на Европа (а тоа е за нас, шампионите во сите други
области, апсолутно неприфатливо!), зашто да имаше на69

учници, биолози, зоолози, сеедно, тие сигурно нема да ја
пропуштеа приликата да ускокнат во кадарот, да ги уловат овие два екстремно ретки, длабоко подземни примероци на животинки кои се покажуваат на дневна виделина; да ги стуткаат во своите специјални мрежи и да
ги однесат во заштитени лабораториски услови, од каде
што потоа ќе потечат првите навистина оригинални
придонеси на македонската зоологија во најеминентните светски списанија со турбо инџекшн импакт фактор.

Кога во еден историски миг на површината на
земјата, на дневна светлина, од длабочините
на подземниот субморален свет, ќе излазат
контрачетите од сите фамилии и родови, тоа е
сигурен доказ дека во тоа општество владеат
ужасните услови на нацистичка окупација.
Но, шегата настрана, се работи за вистинската мерка на
нашата мизерија: кога во еден историски миг на површината на земјата, на дневна светлина, од длабочините
на подземниот субморален свет, ќе излазат контрачетите од сите фамилии и родови, тоа е сигурен доказ дека во
тоа општество владеат ужасните услови на нацистичка
окупација, слични на оние во коишто излегоа и оригиналните вмровски контрачети од пред седумдесет и кусур години. Со нив нема потреба да дебатираме: тие ќе
исчезнат заедно со темните, подземни услови во коишто
природно виреат, тогаш кога ќе ги поразиме оние што со
измама ја окупираа Македонија и ја престорија во мрачен анаеробен свет на задушени слободи и изопачени
вредности.
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МОЛКОТ НА НАШИТЕ
ПРИЈАТЕЛИ
24.01.2015

„На крајот, ние нема да ги запаметиме зборовите
на нашите непријатели, туку молкот на нашите
пријатели.“

Иако глобалниот колапс на социјалистичката идеја од
деветнаесеттиот век, што се случи во последниве три
децении, имаше масивни последици коишто сè уште
не може ниту да се согледаат, веќе денес е јасно дека тие
се поразителни за целиот свет. Исчезнувањето на левичарската мисла и политичката енергија што ѝ даваа
смисла на идејата за слободата, еднаквоста и братството,
остави вакуум што беше секавично исполнет со неолибералистичкиот триумфализам и неконтролираниот
глобализациски капитализам. Поради ова, јарболите
на глобалниот кораб веќе опасно се навалија вдесно, а
темните води на растечките нееднаквости и непријателства, на поделбите на пребогати и сиромашни и на
„наши“ и „други“, веќе се преливаат на неговата палуба.
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Овие состојби што како темна плима засилено нè носат
во длабочините на 21–от век, застрашувачки наликуваат
на геополитичките и општествените тенденции од првата половина на минатиот век – времето на најстрашните
катастрофи во човековата историја. Навистина, периодот после Првата светска војна во Европа по многу карактеристики наликува на раниот почеток на веков пред
25 години, на ерата на создавањето на нови независни
држави од труповите на социјалистичките федерации.
И тогаш и денес новите држави беа создавани во духот
на победничкиот триумфализам на неолиберализмот и
слободниот пазар. И двата триумфализми, во различни
форми и размери, но како според некоја мрачна историска законитост, набргу донесоа изненадувачки изопачени и регресивни појави: драматични економски кризи и
депресии, кои пак доведоа до укинување или замирање
на демократиите и будења на демоните на етноцентризмот, национализмот, расизмот и фашизмот.

Сличноста на Груевски со некој „каудиљос“
или „хефе де ла хунта“ е фрапантна, но и
смртоносна за македонските перспективи.
За нас Македонците, крајот на добата на катастрофите
од првата половина на дваесеттиот век заврши со среќен
Почеток – со создавањето на нашата држава и култура,
кои процутија и ги дадоа своите највредни плодови во
„златните времиња“ на дваесеттиот век што следеа. Кој
можеше да сонува дека денес – по четвртина век од независноста на Република Македонија, повторно ќе се
најдеме во неслобода, како да сме сè уште во предмакедонско доба, во младиот дваесетти век? Десничарскиот
бран на авторитаризми што се создаваат на многу места
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во Европа, Азија и Африка – кој неверојатно наликува на
катастрофалната плима на фашизми и нацизми од дваесеттите и триесеттите години од минатиот век – како да
нè втурна во процес на пребрзо распаѓање, во општествена агонија која нè држи во постојан шок и несвесност за
природата на нашата несреќа. Паралелите со историските сличности, можеби нема да ни донесат утеха (особено ако се споредуваме со Добата на катастрофите), но
секако можат да ни помогнат да го разбереме она што
ни се случува. За нас, повторно неслободните Македонци, особено „интересни“ се таканаречените „органски“
диктатури, кои во минатиот век беа карактеристични за
католичките земји, како што се Португалија, донекаде
Шпанија, и голем број на средно и јужноамерикански
земји. Зашто, сличноста на Груевски со некој „каудиљос“
или „хефе де ла хунта“ е фрапантна, но и смртоносна за
македонските перспективи.
Зошто смртоносна, ќе прашате, а не само загрижувачка
или забавна, или конечно, урнебесно комична, каква
што сигурно им изгледа на дистанцираните набљудувачи? Па, затоа што најкарактеристичниот пример за
ваквата „органска“ корпоративистичка диктатура што
се прска со ексклузивната тоалетна водичка „Aqua di
fascismmo”, беше тивката но злосторничка диктатура на
Оливеира Салазар, којашто среде Европа траеше во „тишина и пасторала“, врз крвта и коските на уништените
комунисти и другите непомирливи инакумислечки
слободари, практично од 1926 (номинално од 1932) до
1974 година. Од оваа веќе заборавена парафашистичка
диктатура со капиталистички економски систем и слободен пазар, која погубно потсеќа на авторитарниот режим на Груевски, произлегува поразното сознание дека
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на големите сили на либералниот капитализам (коишто
ја отелотворуваат таканаречената „меѓународна заедница“) не им пречела антидемократската и нехумана,
профашистичка диктатура во срцето на Европа цели 48
години! Ужасна потсетка на непријатното тивко толерирање или премолчена подршка што режимот на Груевски денес ја ужива од истите меѓународни фактори! Има
уште многу други – исто така депресивни – историски
примери на таа толеранција на големите либерално–демократски сили кон десничарските авторитарни режими, кои за таа толеранција на меѓународната заедница
за возврат ѝ испорачувале регионален мир и стабилност
(во замена за внатрешното угнетување и неслобода).

На големите сили на либералниот капитализам
не им пречела антидемократската и нехумана,
профашистичка диктатура во срцето на
Европа цели 48 години! Ужасна потсетка
на непријатното тивко толерирање или
премолчена поддршка што режимот на
Груевски денес ја ужива од истите меѓународни
фактори!
Прегледот на историјата на 20-иот век води до уште пострашен заклучок дека безмалку сите десничарски диктатури од профашистичка, корпоративистичка или друга провениенција од почетоците на векот до денес, биле
директно или индиректно поддржувани од либерално
– демократскиот свет. Сето ова време, либерално–демократската алијанса како да е „осетлива“ само на социјалистичиот тоталитаризам, а десничарскиот тоталитаризам и фашизмот како да ги чувствува за „свои чеда“,
за легитимни и бенигни капиталистички „проблеми“
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кои со време – како детски болести – сами ќе поминат.
Оваа толеранција, меѓутоа, никогаш не ги зема предвид
ненадоместливите историски штети, а ниту пак честиот
смртен исход на болното општество. Тогаш, таа подршка
била оправдувана со антикомунистичка реторика, а денес таа е резултат на необнародените поместувања на
геополитичките тектонски плочи и спомнатото стрмно
навалување вдесно на современата неолиберална глобална арка. Овие општи негативни тенденции се најмногу „виновни“ не само за формалната легитимација на
авторитарниот режим на Груевски од страна на меѓународната заедница, туку и за нападното „слепило“ на светот за нацистичката природа на овој режим. А, општото
„слепило“ кон фашизмот не може да е случајно – и тоа
е налошата вест за нас: нацизмот на Груевски не е изолирана појава туку е дојден како наплив од еден интерконтинентален бран. Ете, пред неполни две недели, во
текот на својата посета на Берлин, украинскиот премиер
Јацењук дал интервју на германската телевизија АРД,
каде што изјавил дека „сите многу добро го паметиме советскиот упад во Украина и Германија“, „што денес мора
со сите сили да се одбегне“, мислејќи, се разбира, на победоносното напредување на Црвената армија до Хитлеровиот Берлин во Втората светска војна. Може да се рече
дека е ова најотвореното оправдување и афирмирање на
хитлеризмот и нацизмот од војната до денес, на толку
високо „премиерско“ ниво. Но, немаше никаква реакција на овие зборови на Јацењук, ниту во германската
јавност, ниту во европскиот дипломатски дискурс. Исто
како што нема реакции за подемот на украинскиот неонацизам, кој клучно партиципира во одржувањето на
украинската нова „демократија“.
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Се работи, значи, за континентален политички амбиент
во кој виреењето на фашизмот веќе не предизвикува
антифашистичка или барем елементарна слободарска,
хуманистичка или демократска реакција. Ова активно
одбивање на либерално–демократската меѓународна
заедница да го идентификува и делегитимира новиот
фашизам клучно му погодува на режимот на Груевски
непречено да се одржува – да се богати и јакне, крадејќи
ја татковината и уништувајќи ја македонската цивилизација, претворајќи ја во некултурен, ниско организиран
и аморфен биолошки остаток, заглавен во релјефните
набори на ограбената балканска вукојебина. Или, како
што рекол Мартин Лутер Кинг: „На крајот, ние нема да
ги запаметиме зборовите на нашите непријатели, туку
молкот на нашите пријатели.“

76

АНТИЧКА СПАРТА И
МАКЕДОЊА СЕ ОД
ИСТА МАЈКА!
31.01.2015

Долгото ропство ги дегенерирало овие
воинствени супермени во подгрбавени
чифлигари.

Доведувањето во каква и да е врска на легендарната античка воена супер-држава Спарта со нашата чифлигарска питомина, што под режимот на Груевски засилено
се претвора во Ништо, се чини како перверзна игра на
зборови. Но, ќе се обидам да покажам дека помеѓу оваа
уништена Македоња и онаа митска Спарта постојат повеќе аналогии, а богами и по некоја мистична и заборавена генетска врска. Спарта предизвикувала стравопочит и восхит уште кај своите современици, а по своето
исчезнување од историската сцена – најмногу преку
делото на Плутарх – прерасна во митологема за држава
на идеалниот законодавец Ликург и неговиот устав што
обезбедувал стабилност и хармонија со векови.
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Спартанската држава се наоѓала во југоисточниот дел на
Пелопонез, каде што Лакедемонците – како што Спартанците биле нарекувани според нивната престолнина – се населиле на крајот од вториот милениум пред
нашата ера, со воено освојување и поробување на затекнатите жители на полуостровот. Ова првобитно поробување Спартанците го претвориле во траен фундамент
на своето стабилно повеќевековно државно опстојување.
Општеството живеело од работата на поробените Грци –
хелоти, кои биле осудени со генерации да го обработуваат истото парче земја на која биле затекнати нивните
предци. На Спартанците со закон им било забрането
да работат, зашто тие биле професионални војници од
раѓање до смрт. Целата Спарта, во времето на својата најголема воена моќ, била параноидно затворена држава,
забранета за излегување и патување, како и за посети на
странци. Иако легендите за Спарта зборуваат за аскетско,
едноставно и херојско општество во кое биле вградени
многу егалитаристички идеали за праведна распределба, чесност, скромност и херојство, во стварноста Спарта
била затворено тоталитарно општество, кое своето постоење го оправдувало само со воената напобедивост.
Спарта била општество замрзнато во времето со еден вид
мравја класна поделба на војници и работници, водени
од малубројната елита на Платонови „чувари“, општество кое било најблиску до нацистичкиот концепт на
државата. Од културен аспект, доцната милитаристичка Спарта била блиску до Ништо, зашто во вековите на
својот подем и стабилност таа немала никаков позначаен културен производ. Е, тука е ред да укажам на
сличностите помеѓу груевистичка Македоња и античка
Спарта. Нормално, тие не се однесуваат ниту на воената
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моќ на старата Спарта, ниту на боречката потчинетост
на колективната цел во поуспешното убивање на непријателот. Сличноста се појавува во паразитскиот државен концепт кој веќе се наѕира во Македоња: постојат
граѓани–хелоти осудени да работат само за малобројната класа на Чувари, елитата на ДПМНЕ, кои не работат
ништо, освен што го одржуваат државниот апаратус за
експлоатирање и ограбување на граѓаните. Потоа тука
е инстинктивната антиинтелектуална и антикултурна
политика на режимот на Груевски, кој од македонската
култура наскоро ќе создаде типично тоталитаристичка
култура на Ништото – „култура“ на неписменост, незнаење и стабилен кретенизам.

Постојат граѓани-хелоти осудени да работат
само за малобројната класа на Чувари, елитата
на ДПМНЕ, кои не работат ништо, освен
што го одржуваат државниот апаратус за
експлоатирање и ограбување на граѓаните.
Можни се и аналогиите со некои конкретни политики
на нашите Чувари, како на пример кампањата за трето
дете, зашто во Спарта со закон било охрабрувано раѓањето на трето дете, што се стимулирало со ослободување
на родителот од доживотната воена обврска. Исто така
може да се забележи дека и озлогласениот обичај на
Спартанците да се куртулосуваат од нејаките и неспособните деца, со мала модификација е применет и во
современа Македоња. Тука режимот ја прави истата сурова селекција на младите и неспособните кои веднаш
ги промовира во владејачката елита на Чуварите, додека способните македонски млади ги протерува вон границите на земјата. Но, освен во војувањето, вистинската
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Спарта никогаш не била како од легендите, па Херодот
сведочи дека „нема Спартанци коиш можат да му одолеат на митото“, дека тоа било всушност темелно корумпирано општество, како и сите тоталитарни држави, во кое
царувале плиткоумноста и провинцијализмот.
Токму како во груевистичка Македоња.
Но, неверојатните сличности на современиот режим на
„потомците на Александар III Македонски“ со темните
страни на спартанската реалност, морам да ги „зачинам“ со една вистинска етногенетска афера, раскажана
од таткото на историската дисциплина. Имено, Херодот
во својата „Историја“ тврди дека античките Македонци
и Спартанци биле еден ист народ! Значи, цел век пред
да може да го заслепи блесокот на Александар Велики,
Херодот напишал дека „Лакедемонците се од дорско потекло, а Атинјаните се од јонско потекло. (...) Атинјаните воделе потекло од Пелазгите, додека Лакедемонците
биле од хеленско потекло. (Лакедемонците) се настаниле во областа на Пинд под името Македонци. Оттаму тие
прешле и на Пелопонез и го добиле името Дорци.“ (I, 56)
Или, да поедноставам, Македонците и Спартанците (Лакедемонци) биле, според Херодот, ист народ населен на
две територии, од коишто подоцна настанале државите
на античка Македонија и Спарта. Очигледно има некоја
трошка мистична вистина во оваа непроверена гласина, зашто и двете антички општества му биле посветени само на војувањето, освојувањето и поробувањето. И
двете биле културно инсуфициентни, зашто вековите на
својот напредок го обезбедиле без писменост или каков
било значаен културен производ. И, на врвот на мрачните сличности, токму Спарта ја уништила атинската
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демократија, запечатувајќи го така во (не)заборавот на
историјата грчкиот златен век на најголемиот процут
на мислата и уметноста на човештвото. Ова повторно
нè води до груевистичката Македоња и владеачкиот режим на Чуварите на злото, кои несопирливо го поробуваат македонскиот народ и ја уништуваат современата
македонска култура.

Двата милениуми ропство ги дегенерирало
овие воинствени супермени во подгрбавени
чифлигари на коишто им останале „витални“
само чувствата на завист и алчност, како и
генетската омраза кон знаењето, доблеста и
убавото.
Можеби е ова „тенок“ доказ за малоумната лага за генетската поврзаност на денешната груевистичка елита на
ментални и физички слабаци со непобедивите спартански и македонски супер–војници на античкиот свет, но
и тоа може да се објасни: двата милениуми ропство ги
дегенерирало овие воинствени супермени во подгрбавени чифлигари на коишто им останале „витални“ само
чувствата на завист и алчност, како и генетската омраза
кон знаењето, доблеста и убавото. Конечно, длабоко во
секоја лага мора да лежи вистината за нејзината психопатологија. Држи вода?
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МОНТИРАНА
СУДСКА ФАРСА НА
ПАРАНОИДНИОТ ДЕСПОТ
07.02.2015

Груевски – кодош, џандар, обвинител, судија и
жртва, едновремено.

Тенката црвена линија на границата помеѓу комичното
и трагичното, смешното и страшното, и во уметноста и
во реалниот живот честопати како да исчезнува во неразбирањето на самата човечка природа. Факт е дека
овие потполно противречни појави се прелеваат една
во друга, само во зависност од контекстот во кој се случуваат или од позицијата на набљудувачот, па еден ист
настан е смешен или трагичен, доколку е набљудуван во
различен контекст.
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Така, на пример, на ниво на базичниот „физички“ хумор, ужасното повредување и сакатење на учесниците
во бурлеска е основниот механизам за предизвикување
несопирлива и заразна, дури рефлексна и хистерична
смеа, во која луѓето ги грчат лицата како во болка или
плачење. И обратно, една типична фарса или малоумна
смешка според рецептот на Мистер Бин (кого неговиот
автор го опиша како „возрасен човек со мозок на деветгодишно машко дете“), може да биде доживеана како трагична, само поради контекстот односно поради очекуваните последици со кои публиката масовно се идентификува, како што е случајот со последната полициско–судска бурлеска наречена „Пуч“.
На оваа елементарно инфантилна, безмалку малоумна
шега во манирот на Мистер Бин, што пред светската јавност ја изведе Груевски, играјќи ги симултано улогите на
врховен кодош, џандар, обвинител, судија и жртва, само
поради трагичната реалност во која се одвива, никој не
се насмеа.

На оваа елементарно инфантилна, безмалку
малоумна шега во манирот на Мистер Бин, што
пред светската јавност ја изведе Груевски,
играјќи ги симултано улогите на врховен
кодош, џандар, обвинител, судија и жртва, само
поради трагичната реалност во која се одвива,
никој не се насмеа.
Прашањето зошто последнава проѕирна деспотска шега
на Груевски никого не насмеа, можеби е неумесно, но
вреди напор да се одговори. Елем, хуморот е можен
само во услови кога меѓу гледачот и „страдањето“ на ак83

терот постои дистанца доволна за на првиот да му предизвикува чувство на емоционална сигурност. Тука од
суштинско значење е непостоењето на трагични последици, кои се исфрлени од „дејствието“ на шегата, со што
кај гледачите се обезбедува да не се активираат чувствата на емпатија со „настраданите“, па една според својата
суштина трагична случка може да се согледа и доживее
како несопирливо смешна. И обратно, во случајот на судската фарса во режија на Груевски, која беше изведена
како класично структурирана бурлеска, сите нормални
граѓани (освен ментално оштетените фанови на ДПМНЕ)
ја доживуваат како врвна трагедија за целата земја. Тоа
е така зашто граѓаните јасно препознаваат дека трагичната жртва на оваа злосторничка „шега“ се тие самите, и
нивните слободи и права.

Кој нема да се згрози од „бурлеска“ во која
еден веќе одамна „прочитан“ мал балкански
деспот зад кој стои полицијата, тајните служби,
војската, судството и сите државни ресурси,
наеднаш излегува пред јавноста со плачлива
самовиктимизирачка верзија за мистичен и
непостоечки „пуч“.
Кој нема да се згрози од „бурлеска“ во која еден веќе
одамна „прочитан“ мал балкански деспот зад кој стои
полицијата, тајните служби, војската, судството и сите
државни ресурси, наеднаш излегува пред јавноста со
плачлива самовиктимизирачка верзија за мистичен и
непостоечки „пуч“ што лидерот на опозицијата се обидел „со сила и со сериозна закана“ да го изведе врз него,
кутриот!? Траорното чувство на колективна катастрофа
се создава поради манифестацијата на бескрупулозно
84

зло на органите за прогон кои во обвинението се повикуваат на членот 311 од Кривичниот законик, според
коj било извршено „насилство спрема претставници на
највисоките државни органи“.
И, како е сторено ова „недело“? Така што опозиционерот
службено и јавно зборувал со деспотот за докази што ги
има против него, за докази што докажуваат нешто што е
веќе докажано и покажано во илјада други случаи, кои
ќе покажат дека власта на Груевски е нелегална, дека се
одржува на власт со лажирани избори што ги обезбедува со партиско–полициска злоупотреба на државните
органи и средства, а сето тоа заради противзаконско богатење на мафијашката врхушка. Па, тоа нема кој не го
знае! Целиот свет и сето македонско население! Докази
имаме и прикриваме буквално сите! Смешно и бурлескно до бесвест. Но, се разбира, никому нормален оваа зловеста претстава не е смешна, зашто сите во неа ја препознаа последната фаза од деспотската параноја, чиишто
последици неодминливо и трагично ќе се одразат на
целото население.
Да, никој не се смее на овој дилетантски изведен хумор
на апсурдот, зашто режисерот на оваа трагикомедија користи вистински органи на прогонот што сосем реално
оштетуваат и уништуваат човечки животи. Оваа „шега“
според своето сценарио и изведбени средства „на голема
врата“ влегува во категоријата „монтирани процеси“, кои
по дефиниција се јавни спектакли на судската авторизација на однапред донесени политички пресуди. Овие
процеси се класично средство на диктаторските режими за јавно физичко и морално елиминирање на политичките противници и застрашување и замолчување
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на инакумислечките луѓе. На сите ни е познато дека
диктаторите и деспотите како по правило „кариерата“
ја започнуваат со популизам, па ја развиваат низ произведување непријатели и предавници на татковината, за
да ја завршат со монтирани процеси, јавни и морбидни
судски фарси, во кои однапред се осудуваат невини луѓе.
Во почетокот наместените судски претстави се воделе
против цели групи невини луѓе кои биле обвинувани
за непостоечки криминал против државата, а на крајот,
целта на измислените завери е и животот на самиот
Водач. Во таа очајна фаза на параноидните диктатори,
илјадници луѓе настрадаа лажно обвинети дека „со сила
или со сериозна закана“ посегнале по уставниот поредок
и по безбедноста на водачот. Токму поради очигледно
„зрелата“ фаза од диктаторската параноја, практичните аспекти на нашава полициско–судска фарса – дека
на овој начин „со закон“ се сопира обелоденувањето на
доказите против Груевски и дека е ова воведување на
општа државно–судска „омерта“, мафијашки завет на
молчењето – испаѓа дека и не се толку важни. Најстрашен е самиот феномен на монтираната судска фарса со
која диктаторот во јавноста ја пласира сопствената виктимизација, апсурдната верзија на неговата лична загрозеност, што е сигурен симптом за крајната фаза на неговата параноја, фаза во која се радикализираат средствата
на насилство на кое болниот е подготвен во одбрана на
својата позиција.
П.С. Во изведбата на оваа трагична драма на апсурдот
наречена „Пуч“, во која е подигнато обвинение за неуспешен непостоечки државен удар со неизговорени зборови, несторени дела и необјавени докази, земаа активно
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учество и претставниците на меѓународната заедница
со нивните – благо речено – апсурдни пораки. Така, на
пример, во едно соопштение во кое е изразена загриженост поради кривичниот случај против лидерот на
опозицијата, македонските власти се повикуваат „да ги
задоволат највисоките стандарди на правната држава,
транспарентноста, принципиелноста, заштитата на слободата на говорот, како и судската независност во текот
на процесот“.
Но, како е можно една власт што веќе со години ги
уништува сите претпоставки за исполнување и на најниските стандарди на правната држава и заштитата на
слободата на говорот – што е веќе потврдено и во извештајот на Стејт департментот – да ги задоволи бараните
највисоки стандарди? Каква смисла има од една веќе
сосем инсталирана авторитарна власт, која е во својата
крајна параноидна фаза на организирање монтирани
судски процеси, да се бара да „го осигура интегритетот
на демократските процеси“? Или јас не ги разбирам добро семантичките финеси на дипломатскиот речник?
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ДЕНОМИНАЦИЈА
НА ЛАЖНАТА
ДЕМОКРАТИЈА
14.02.2015

Оној кој им става имиња на работите е господар
на ситуацијата, тој е Газдата, тој ја има моќта во
свои раце.

За што, всушност, се работи? Во тек е крајната фаза од државното обесмислување на зборовите во функција на нелегално и нелегитимно владеење на режимот; еден вид
обезначување на поимите и нивна употреба како етикети и наслови за манипулација со луѓето.
Деновиве бевме тажни сведоци на „пуч“ или „државен
удар“ кој тоа не е според ниту едно од својствата и значењето на зборот. Поимот државен удар или пуч (од германското Putsch, што значи удар), се употребува од страна на режимските државни институции, како закрила
за нешто сосем друго што се случува зад грешно употребениот поим. Всушност, не се работи за грешка, туку за
злостор со умисла, со кој се затскрива една антинародна
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манипулација и политички криминал против Републиката и Уставот, како и против сите граѓани (не заборавајќи ги уапсените невини жртви чиишто животи се сериозно загрозени). Оваа изопачена употреба на поимите
„државен удар“ или „употреба на сила и закана“ е брутална злоупотреба на државните институции за одржување
на неуставното владеење на Груевски. Слична манипулација се случи и на 24 декември 2012, кога власта што изврши државен удар потчинувајќи и ја парламентарната
на извршната власт, тој чин го нарече спречување обид
за државен удар. Но, најстрашното во двата случаи е што
и меѓународната заедница ги почитува правилата на
овој манипулативен номинализам не давајќи им го вистинското име на фактите и состојбите во земјава. На тој
начин меѓународната заедница со своите реакции практично го поддржува лажниот систем на номинални институции испразнети од нивната уставна и демократска
содржина.

Меѓународната заедница со своите реакции
практично го поддржува лажниот систем на
номинални институции испразнети од нивната
уставна и демократска содржина.
Навистина, смеат ли нашите Учители по либерална демократија, нашите Ментори по предметот Европски
вредности, нашите Водичи низ евроинтеграциските
лавиринти и нашите врвни меѓународни Арбитри така
неодговорно и произволно да ги користат поимите „демократија“, „институции на системот“ и „највисоки стандарди на независното судство“, кога зборуваат за режимот на Груевски и за реалните состојби во окупираната
Македонија? Или, можеби повторно грешам, зашто ток89

му привилегијата на именувањето е инхерентно и несопирливо својство на формалната моќ? Оваа суштинска
врска помеѓу манипулативниот номинализам и формалната политичка моќ, која всушност е и основната
мотивација за ставањето имиња чиешто значење не одговара на појавите, можеби на најубав начин ја опишал
Луис Керол во „Алиса во Земјата на чудата“, во дијалогот
помеѓу Алиса и човеколикото јајце Хампти Дампти:
„Кога ќе употребам некој збор – рече Хампти Дампти со
презрив тон – тој значи токму тоа што јас ќе одберам и
ништо повеќе.
Се прашувам – рече Алиса – дали ти си тој што може да
ги натера зборовите да означуваат толку многу различни нешта?
Вистинското прашање е – рече Хампти Дампти – кој е
овде Главен и тоа е сè.“
Во манипулирањето со зборовите, независно од нивното
значење и арогантното инсистирање сите да се однесуваат како стварноста да е во согласност со така дадените
имиња а не со самата себе, луцидниот логичар Керол непогрешиво ја дијагностицирал вистинската мотивација
за злоупотребата на номинализмот. Оној кој им става
имиња на работите е господар на ситуацијата, тој е Газдата, тој ја има моќта во свои раце. Значи, функцијата на
манипулативниот номинализам е двојна: од една страна
тој треба да ја маскира вистинската природа на власта,
а од друга, тој треба во секој момент да потенцира дека
оној кој ги „крсти“ работите е вистинскиот Господар.
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Зошто оваа, навидум езотерична, формална расправа е
од суштинско значење за нас? Зашто само фактот што Врховните Арбитри на либералната демократија упорно
го нарекуваат македонскиот авторитарен режим ДЕМОКРАТИЈА (со проблеми од рангот на детски болести што
се очекува сами да поминат во неолибералистичкиот
рај на Фукујама), ја продолжи нашата агонија под недемократскиот режимот за неколку смртоносни години.
Тоа е така зашто либералната демократија е систем во
кој, по дефиниција, власта на државата над граѓаните е
ограничена од институции со кои граѓаните ја контролираат државата. Тоа значи дека либералната демократија ги обезбедува правата и слободите на граѓаните со
институции на државата за кои е суштествена нивната
поделба на меѓусебно ограничувачки три власти. Но,
доколку една партија на измама ги окупира овие поделени власти и корективни институции на државата, тогаш целата држава со сите нејзини институции станува
инструмент за неуставно и недемократско владеење на
еден партиско–полициски режим. Тогаш повикувањето
на институциите на системот и на демократијата како
тие сеуште да постојат, е ништо повеќе од манипулативна употреба на поими за појави спротивни на нивната
суштина, што само го одржува статус квото на авторитарното владеење.
Забелешките во извештаите на меѓународната заедница
за „напредување“ на земјава во „проевропските реформи“ се во таа смисла вистински манипулативни номиналистички перверзии со потполно изопачени значења
на зборовите. Во нив македонската укината демократија
е насловена како „демократија“ и кога таа нема ниту
атом демократска содржина. Додека пропаѓањето на
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земјата се оценува како „напредок“ и кога тој е оксиморонски „100% негативен напредок“, односно назадување.
Суштинското прашање е, значи, колку длабоко авторитарниот систем на Груевски треба да го уништи не само
живиот систем на демократијата, туку и сеќавањето
на слободата; колку долго и темелно режимот треба да
го воведува системот на клиентелистичко–корпоративистички фашизам, за меѓународната заедница да
престане да го употребува името „демократија“ за таа
изопачена недемократска општествено-политичка формација? Зашто, во моментот кога светските либерално
демократски Арбитри ќе го сменат Нивното име за Нашата власт, и тоа од „Демократија со детски болести“ во
„Авторитарен режим кој ја укина демократијата“, во тој
момент ќе отпочне слободното паѓање на режимот. Дотогаш неформалниот авторитарен систем кој се затскрива зад формалните уставни институции ќе се одржува
само поради својот мимикричен надворешен номинален скелет. Тој систем се победува најпрво со негова делегитимација, со одземање на легитимитетот, при што
деноминацијата на лажната демократија и нејзиното
веродостојно именување како авторитарна диктатура е
суштински елемент на делегитимизацијата и вистинска
формална рамка за процесот на нејзиното соборување.
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АВТОИМУНА БОЛЕСТ
НА ОПШТЕСТВОТО
21.02.2015

Прва должност на вистинските патриоти е да ја
бранат татковината од изопачената власт.

Живо се сеќавам на атмосферата што владееше во годините кога Југославија залегна во својата смртна постела. Како
никој да не беше свесен дека живее во агонија од којашто татковината нема да излезе жива. Сите бевме конфузни и некако палаво ведри, та дури весели, а вицовите секојдневно
ја крстосуваа балканската велесила на умирање. Гледајќи ја
нашава денешна мизерија, особено мртвиот ментален јазол
што нè држи заглавени во состојба на слободен пад, се сетив
на еден виц за Мујо од времето кога за првпат во социјалистичката земја се појавија чекови како платежно средство.
Чувствувајќи ја леснотијата со која може да купува и да
троши само пишувајќи чекови, Мујо потрошил десетпати
повеќе од својата плата и завршил во милициска станица.
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„Мујо, зелко ниедна“ – му вели милиционерот – „должен
си грамадни пари!?“ А, Мујо изненаден: „Нее, шефе, никому
не сум останал должен, тоа е прашање на чест!“ Тука пајканот му вади список: „Еве, си издал куп чекови без покритие,
и сега си должен повеќе од 20 милиони...“ Шокиран, Мујо
рипа: „Ама не е можно, друже шефе, јас сум поштен човек
и еве веднаш ќе им платам на луѓето!“ – и радосно ја вади
чековната книшка и демонстративно, пред очите на милиционерот, пишува чекче на 20 милиони!
Не може човек да не се насмее кога во виц или комедија актерот се обидува проблемот да го реши со истото средство
кое е, всушност, основната причина за настанување на проблемот. Повторувањето на овој во својата суштина малоумен обид, како една од најстарите комичарски рецептури,
на магичен начин ја зголемува комичноста на ситуацијата.
Уште се сеќавам како таквата серија повторувања на Чаплин
и Китон или на дуото Лорел и Харди, буквално ги тресеше
киносалите, а татнежот на нозете по паркетот и крцкањето
и чкрипењето на дрвените редови столчиња беа можеби и
погласни од урнебесната смеа...

Обидот институционално да се реши
македонската политичка криза е како
настојувањето со чек без покритие, напишан
на вкупната сума од претходните чекови без
покритие, да се реши долгот што настанал
заради пишување чекови без покритие.
Денес, меѓутоа, како хуморот да го напуштил овој грд свет
на глобалното идеолошко едноумие, зашто никој не му се
изнасмеа на еврокомесарот Хан кога некни ни порача – нам
и на светот – дека „во демократско општество дебатата се
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одвива во институциите“. Неверојатно е како оваа едноставна, но ефектна шега не предизвика смеа, иако еврокомесарот ја повтори по стоти пат – по неговиот претходник, амбасадорите на ЕУ, САД и кој сè не – и тоа водејќи грижа да не
го менува сериозниот израз на лицето (што по рецептот на
Бастер Китон уште повеќе ја зголемува смешноста на бурлеската). Всушност, изјавата дека во „демократско општество
дебатата се одвива во институциите“ е совршено точна, но
нејзината употреба за македонската политичка состојба е
совршено апсурдна, дури безумно комична. Зашто во Македонија демократијата е во потполност укината, има веќе
долги години, и тоа по пат на партизирање и окупирање
на демократските институции и нивна субординација под
еден единствен авторитарен центар на моќта. Поради тоа
институциите на системот во Македонија се активните инструменти на авторитарната власт, тие се злокобни алатки
за застрашување и прогон на граѓаните, за заштита и одржување на криминалната власт и за манипулација и кретенизација на населението. Обидот институционално да се
реши македонската политичка криза е како настојувањето
со чек без покритие, напишан на вкупната сума од претходните чекови без покритие, да се реши долгот што настанал
заради пишување чекови без покритие. Смешно, апсурдно,
бурлескно, трагично и до солзи идиотско настојување коешто, меѓутоа, како состојба на политичката свест и на меѓународната заедница и на мнозинството домашни жртви на режимот на Груевски, ни ја држи како со челична рака главата
цврсто нурната во црната тиња на општествено-политичкиот безизлез.
Решението на проблемот е толку едноставно и логично, во
секоја поединечна област на животот. Универзалниот рационален метод за решавање општествени проблеми се
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состои од барање институционална причина за настанување на проблемот и од нејзино неутрализирање, а доколку
тоа не е можно, негативната појава симптоматски односно
појавно се отстранува. Во груевистичка Македонија болеста на општеството се манифестира токму како болест на
институциите на Републиката: тие постојат номинално, но
наместо како сервис на граѓаните, тие се сервис на партиската врхушка на ДПМНЕ. Тоа е како општеството да заболело
од смртоносна автоимуна болест. За неинформираните,
суштината на автоимуните болести се состои во дисфункција на имуниот систем, при што наместо да го брани организмот од туѓи тела, тој ги напаѓа и ги уништува сопствените здрави ткива и органи. Во медицината сè уште не се познати причините за „полудувањето“ на имуниот систем на
човекот, па единствениот третман на автоимуните болести
е симптоматскиот, со кој се потиснува и ослабува имуниот
систем, за да се намали штетата од неговото погрешно дејствување.
Зошто оваа очебијност што во сите поединечни аспекти на
животот секому е јасна и саморазбирлива, во согледувањето
на вкупната политичка состојба во земјава е толку несогледлива и мистификувана? Колку време од смртоносното слободно паѓање треба да помине, за ние да сфатиме дека проблемот на македонската укината демократија не може да се
решава во институциите, зашто токму тие се инструментите со кои таа е укината. Токму од институциите на системот
е исфрлена нивната уставно-правна содржина, токму со нив
авторитарниот режим ги фалсификува изборите, и во нив ја
дели мафијашката и антинародна „правда“.
Затоа борбата за демократија во Македонија мора да се води
надвор и против институциите на системот, сè додека тие не
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се исчистат од својата изопачена недемократска содржина,
и додека не се департизираат, дегруевизираат и дератизираат. Да, почитувањето на институционалниот поредок е
суштина на секоја вистинска демократија, но во една авторитарна држава со злосторнички поредок, почитувањето
на институциите е потчинување, легализмот е колаборација, а индиферентноста на тивкото живуркање не е ништо
повеќе отколку кукавички комформизам или дарвински,
животински опортунизам. Поради тоа, во искривоколчени
општества какво што е нашето, и граѓанските должности се
инверзни, па како што рекол Томас Пејн, инспираторот на
американската револуција, првата должност на вистинските патриоти и на сите слободни граѓани е да ја бранат својата
татковина од (институциите на) својата изопачена влада.

Борбата за демократија во Македонија мора
да се води надвор и против институциите на
системот, сè додека тие не се исчистат од
својата изопачена недемократска содржина, и
додека не се департизираат, дегруевизираат и
дератизираат.
П.С.
Во таа смисла, ослободувачката енергија на македонската
студентска пролет не треба да се насочува кон институционалното преговарање за неуставниот Закон за високото
образование, туку кон соборувањето на изопачените институции што го подготвија и го донесоа тој безумен и криминален акт.
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ПОЛИТИКА НА
ПАТОЛОШКА ЛАГА
05.03.2015

За да се извади од септичката јама во која
самиот се фрлил, Груевски и неговиот Штаб на
плиткоумни машки деца смислуваат библиски
заплет.

Светот го „тресат“ две чудовишни прислушувачки афери:
едната светска, безмалку незабележана од мнозинството
граѓани и, втората, домашна афера во која се прислушувани илјадници граѓани. Првата, што (веројатно поради
својата безначителност) не заслужува ниту да биде спомната во јавноста, е објавена на сајтот „Интерсепт“, кој го
води новинарот на „Гардијан“ Глен Гринвалд, човекот
што ги објави иформациите разоткриени од „свиркачот“
Едвард Сноуден за незаконските операции на американската Дирекција за безбедност и контраразузнавање.
Елем, во „провалените“ документи на американската
ДБК е наведено дека американски и британски шпиони
ја хакирале интерната мрежа на најголемиот светски
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произведувач на СИМ–картички „Гемалто“, со седиште
во Холандија, и ги откраднале сигурносните кодови со
чија помош потоа ги прислушувале комуникациите
што се водат преку мобилни телефони ширум светот.
Упадот во мрежата на „Гемалто“ ја извршила заедничка единица на американската агенција за национална
безбедност (NSА) и британскиот владин штаб за комуникации (GCHQ ), односно одделите на овие служби што
се занимаваат со криптографија. Со помош на откраднатите клучеви за дешифрирање, разузнавачките агенции
можеле да вршат надзор над безжичната комуникација
дури и без знаење на телекомуникациските компании,
а глобалниот лидер во дигиталната безбедност, компанијата „Гемалто“, која годишно произведува две милијарди СИМ–картички, воопшто не била свесна за упадот во нејзиниот систем.

Од инфантилноста и глупавата нелогичност на
оваа нова верзија на шпионско-пучистичкиот
скандал навистина на човека му се топи
мозокот и му се навлекува тешка мамурна
болка во очните јаболка, но нашиот глумец
во улога на премиер ја читаше со видлива
афектација и тремор, еден вид кичерска
емоција.
Оваа информација што пред неколку дена ја објавија
сите агенции во светот, по сè изгледа имала клучно
влијание во создавањето на последната владина верзија за домашниот непостоечки државен удар, што бил
изведен преку супер тајно прислушување на телекомуникациите од страна на „странски разузнавачки служби“. Новава верзија за мистериозниот „пуч“ (кој како да
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постои само помеѓу своите наводници) ја читаше некни,
од интимната скерлетна кадифена говорница во неговата спална соба во Владата на РМ, премиерот Груевски,
со наместен треперлив глас и жално–смешна поза, која
треба да ја одразува понизната одлучност на говорникот.
Од инфантилноста и глупавата нелогичност на оваа нова
верзија на шпионско–пучистичкиот скандал навистина
на човека му се топи мозокот и му се навлекува тешка
мамурна болка во очните јаболка, но нашиот глумец
во улога на премиер ја читаше со видлива афектација и
тремор, еден вид кичерска емоција за којашто Штабот
за измами и лаги при ДПМНЕ со сигурност знае дека ќе
разбуди пламена емпатија кај илјадниците абоненти на
партијата.
За да се извади од септичката јама во која самиот се фрлил, Груевски и неговиот Штаб на плиткоумни машки
деца смислуваат библиски заплет во кој неговата Хунта
што владее со Македонија ја игра улогата на Давид, кој
е невина жртва на монструозен заговор на грамадниот
Голијат, чијашто ролја, разбира се, ја играат Америка и
Енглеска (со акцент на првото а и второто е).
Овој библиски трилер за ретардирана публика е очигледно инспириран од вистинска приказна, од упадот на
американските и англиските разузнавачи во „Гемалто“,
па Штабот за производство на малоумштини намислил
да ја поттикне паранојата на народот со самовиктимизирачка теорија на заговор, каде што избраниот народ македонски е жртва на најмонструозните зли сили на светот. Таа безмалку идиотска приказна треба да ги развее
сите сомнежи дека прислушувањето го вршеле самите
тие (македонската хунта на инфантилни фашисти), туку
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тоа без нивно знаење го правеле Америка и Енглеска (со
речениот акцент), кои потоа, со цел оцрнување на врвот
на нивната Партија и потполно уништување на македонската држава, материјалите му ги давале на лидерот
на опозицијата, кој како „клет чпион“ работи за Светската оска на злото. Ајајај, каква детска кашканица од лага,
креирана од параноја, нарцизам и кич?! Па, каква чорба
на човека треба да му жубурка во главата наместо мозок,
за да поверува дека глобалната Империја на злото ќе
ги насочи своите елитни сенишни одреди во оваа веќе
опустошена западнобалканска тиња, ова геополитичко
Ништо во кое една група деликвенти и силувачи на измама воспостави феудална деспотија и веќе неполна деценија тероризира два милиона питом народ?

Па, каква чорба на човека треба да му жубурка
во главата наместо мозок, за да поверува дека
глобалната Империја на злото ќе ги насочи
своите елитни сенишни одреди во оваа веќе
опустошена западнобалканска тиња.
Но, политиката на бескрајното лажење, како поминува
времето, е сè помалку успешна во сокривањето на фактите, а сè повеќе ја открива психопатологијата на оние
што лажат. Прочитајте ги симптомите на патолошкото лажење и ќе ги добиете психолошките профили на
членовите на Хунтата на Груевски. „Лажењето е како
дишење за психопатите. Кога се фатени во лага, тие создаваат нови лаги не грижејќи се дека повторно ќе бидат
фатени. Лажењето, измамата и манипулацијата се нивните природни таленти... Кога ќе ги соочите со вистината, тие едноставно ги изопачуваат фактите во обид да
ги направат вклопиви со нивните лаги. Резултатот е се101

когаш серија од контрадикторни лаги што знае темелно
да ги дезориентира лековерните слушатели.“ Треба ли
нешто да се додаде на оваа симптоматологија за да се
препознаат знаците на едно сериозно психичко пореметување кое владее со земјава? А, кога во одбрана на
психопатската лага ќе застанат институциите на државата, тогаш лажењето што првин го затскривало злосторот почнува самото да злотвори и да генерира трагедии.
Поради тоа, вистинската трагедија на нашава пучистичко-шпионска лага е што таа не само што ја разоткрива
вистината за психопатологијата на Груевски и неговата
камарила, туку ја разоткрива и патологијата на институциите на македонската држава. Зашто, „кога лагата ќе
стане не само морална категорија, туку носечки столб на
државата“, како што напишал Солженицин, и кога институциите на државата се воспоставени само на лага,
тогаш единствената вистина за државата е вистината за
лажната држава.
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БОМБИ
ФРЛЕНИ ВРЗ
ГУЈО И САСО
07.03.2015

Во забавеното темпо на вицот за внатрешниот
пуч помогнат од надворешните разузнавачки
служби, ние наместо измислените Мујо и Хасо ги
имаме нашите вистински Гујо и Сасо.

Слушајќи го Груевски како упорно ја повторува апсурдната приказна за измислениот пуч и непостоечката инвазија на странските разузнавачки служби, се сетив на
вицот што некогаш одамна бил креиран по мерка на
партизаните и четниците, а во деведесеттите, во босанската гибел, улогите ги преземаа Мујо и Хасо. Демек,
тие двајцата како бошњачки борци, биваат опколени на
еден селски имот од српските четници. Барајќи очајнички засолниште, Мујо го здогледува бунарот во задниот
двор и му предлага на Хасо да се скријат во него. А, Хасо,
и во паника обдарен со инженерски ум, му забележува
дека ќе бидат сигурно откриени доколку четниците разговараат над бунарот, зашто тие двајцата со своите тела
ќе го задушат природното бунарско ехо. Тука Мујо доаѓа
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до единствената спасоносна идеја: ако некој зборува над
бунарот, тој – Мујо – ќе го имитира ехото повторувајќи
ги речениците на говорникот. Со ова решение, двајцата
скокаат и се примируваат на дното на бунарот. Како за
инает, кога четниците го заземаат имотот, нивниот командир се налактува на бунарската ограда, пали цигара
и почнува да наредува каде неговите борци да ги бараат Мујо и Хасо. „Пребарајте ја избата“ – наредува тој, а
Мујо повторува: „Пребарајте ја избата...“, потоа: „Одете на
таван“, а Мујо од доле: „Одете на таван“... И така, командирот продолжува да ги праќа борците наваму-натаму
по селскиот имот, додека Мујо се поти во смртен зорт и
верно ги повторува наредбите од горе. На крајот од неуспешното барање командирот се замислува и ги прашува: „А, погледнавте ли во пченките?“, додека од доле
доаѓа екотот: „А, погледнавте ли во пченките...“. Кога четниците пребарале и во пченките, и со празни раце му се
вратиле на командирот, тој наредува: „Ништо тогаш, се
спасија Турците... Ај, фрлете две бомби во бунарот и да се
чистиме од тука!“, а Мујо ужаснат повторува: „А, погледнавте ли во пченките...?!?“

Со очаен грч на голата имагинација, тој сака да
го направи неможното: да го врати времето и да
и сугерира на судбината друг тек на настаните,
каде што се уште постојат – колку и да се
мизерни – изгледите за неговото спасение.
Фасцинантен виц, нели? Со каква несознајна поетско-комична формула е врзана една потполно надреална карикатура со една длабоко хумана, дури рефлексна психолошка реакција која секој човек ја препознава некаде
длабоко во себе? Мујо, кутриот, наместо механички да
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ги повторува зборовите на злата и несопирлива судбина,
проектира една претходна, поповолна ситуација, значи,
во себе креира лажна стварност и на трогателно инфантилен начин се обидува да ја убеди таа да се усогласи со
неговата верзија. Со очаен грч на голата имагинација, тој
сака да го направи неможното: да го врати времето и да
и сугерира на судбината друг тек на настаните, каде што
се уште постојат – колку и да се мизерни – изгледите за
неговото спасение.
Практично идентичната врска помеѓу нереалното комично и стварните универзалии на човечката психа,
можеме да ја забележиме и во нашата денешна општествена трагедија. Во забавеното темпо на вицот за внатрешниот пуч помогнат од надворешните разузнавачки
служби, ние наместо измислените Мујо и Хасо ги имаме нашите вистински Гујо и Сасо. И, исто како во вицот,
соочен со бомбите што го означуваат крајот на неговата
гангстерска државна конструкција, очајничкиот рефлекс на Гујо, повторувајќи ја апсурдната глупоштија за
пучот и повикувајќи се на (окупираните) институции на
државата, сака да ја врати судбината назад – во една претходна, за него поповолна состојба. Буквално исто како во
бурлескната бунарска драма со Мујо: со лажното ехо на
повторуваната лага и нашиот Гујо сака да ја возврати и
одржува состојбата кога можеше да ѝ се обраќа на јавноста (и да се повикува на неговите бандитски институции)
без да биде јавно исмеан, поплукан и понижен.
Но, тука завршуваат аналогиите помеѓу бунарскиот
виц со Мујо и Хасо, и политичкиот бунар на Гујо и Сасо.
Зашто, времето во вицот е прекинато во моментот на
комичниот климакс, па публиката е лишена од тра105

гичните сцени кои би биле неминовни во замисленото
продолжено дејство на приказната. Спротивно на комичната фикција, во нашата грда реалност времето несопирливо ја претвора фикцијата за пучот и странските
служби во политички бунар како метафора за темницата на политичкиот безизлез во кој автократската себичност и ароганција на Груевски ја турка сè подлабоко и
подлабоко целата земја. Се разбира, тоа не значи дека
нашата одвратна политичка реалност, креирана од еден
простачки и арамиски авторитаризам, ќе нè лиши од
дневните дози на трагичниот хумор на апсурдот на кои
нè навикна.
Еве, вечерва, додека ги пишувам овие редови, гледам
како нашиот Гујо, мајсторот на контрадикторните детски лаги, на новинарското прашање за коментар на
странските реакции во кои се изразува загриженост од
растечката политичка криза во земјава, изјавува дека
странците мора да се погрешно информирани за состојбата во Македонија. Хахаха! Авторот на монструозната шпионска афера во која странските разузнавачки
служби со години ја „растураат“земјата и непречено го
прислушуваат државниот врв, опозицијата, новинарите
и уште 20.000 граѓани, убедено изјавува дека истите тие
биле слабо информирани за состојбите?!?
Смеата ќе ни помогне, како некогаш песната, и затоа сум
ѝ благодарен. Може да се рече дури, дека најразорното
дејство на „бомбите“ што опозицијата ги фрли на режимот е токму во областа на перцепцијата на комичното и
апсурдното. „Бомбите“ дадоа клучен придонес во демистификацијата на авторитарниот режим на Груевски,
кој владее со измами, закани, уцени, застрашување и ег106

зистенцијален притисок врз населението, а смеата е најсилното оружје против стравот. Сега, кога сите видовме
дека се работи за една обична улична банда на прости,
злоради и алчни човечиња, што со земјава управуваат
како со гангстерска територија; сега, кога мистификациите за „страшната организација“ на ДПМНЕ, за „моќната
дисциплина“, за „странските советници“ и други чаршиски пропагандни „магли“, стана предмет на општо
гадење, подбив и смеа; сега ќе биде полесно да се стори
она што е неопходно за да се врати слободата и демократијата во Македонија.
За жал, иако од голема помош, смеата и подбивот се убиствени само за луѓе со образ, чест и достоинство, а бандата што со измама ја окупира македонската држава овие
својства не ги поседува. Затоа, не смееме да заборавиме
дека за соборување на нелегалната авторитарна власт ќе
мораат да се употребат многу поексплицитни и „потврди“ политички средства отколку што се зборот и шегата.

Не смееме да заборавиме дека за соборување
на нелегалната авторитарна власт, ќе мораат да
се употребат многу поексплицитни и „потврди“
политички средства отколку што се тоа зборот
и шегата.
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ГРДИ, ВАЛКАНИ, ЗЛИ
28.03.2015

Лажните столбови се директна и вулгарна
слика на лажењето како столб на македонското
несреќно општество.

Одвратно, грдо, гадно и грозно, лошо, навредливо, ругобно,ужасно, страшно и одбивно. Безобразно, неморално,
бесрамно, бескрупулозно, измамничко, лажно и бесмислено, апсурдно, неразумно, глупо, безразложно, неприлично и штетно, банално, тривијално, кич и досадно, та
дрчно, разбојничко, ништожно, грубо, подло и бедно!
Бербатно, животинско, скотско, сирово, неделкано, ѕверско, дивјачко и примитивно; будалско, лудачко, бурлескно, накарадно, зевзечко, вандалско, варварско, нечовечно и нехумано; гротескно, настрано, безумно, дебилно,
слабоумно, ретардирано, малоумно, идиотско, блесаво,
тапоглаво, имбецилно и скудоумно! Бездарничко, поданичко, бесвесно, арогантно, аздисано, бескорисно, бесполезно и бессодржајно, бесцелно, бесчесно, безвкусно,
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безвредно, бездушно и безобѕирно; безочно, безразумно
и безрасудно, дрско, дрлаво, мрсулаво, заумно, грдјосано, гомнено, гомносано и лајно лајносано! Зло, зловесто, злогласно, злодејско и злокобно! Злосторнички!
Злотворно! Злочинечки!

Зборовите се нејаки и неубедливи пред острата
реа што низ злосторничкото префасадирање
на Скопје избива од ликвифицираниот леш на
македонската култура.
Што повеќе човек да рече за кошмарната нова фасада на
Министерството за правда, што како кисела блујавица
нè заплисна в лице со својата лудачка антиархитектонска какофонија? Нема доволно зборови во македонското говорно искуство што би го опишале тој културен
злостор што го изврши авторитарниот режим на Груевски. Зборовите се нејаки и неубедливи пред острата реа
што низ злосторничкото префасадирање на Скопје избива од ликвифицираниот леш на македонската култура.
И покрај комплетната демистификација на вулгарната
клептократска природа на оваа нелегална власт како
последица од слушањето на мафијашкиот телефонски
трилер, или можеби токму поттикната од тргањето на
маските зад кои се криеше, власта продолжува да се однесува како ништо да не се случило, и засилено, дури хистерично ги продолжува вандалските напори да уништи
колку што може повеќе автентични скопски фасади, да
убие и затскрие колку што може повеќе трупови на згради од македонското културно наследство.
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Ова ирационално злосторничко однесување, колку и да
е неверојатно злодејско, е всушност стереотипен образец на однесувањето на полудените тирани во нивните последни моменти. Тие драстично и неповратно се
одвојуваат од стварноста во својата агонија, кога инклинациите на свеста во нивните последни говори и постапки стануваат толку очебијни што одбиваат да ја согледаат очигледната реалност на сеуништувачкиот колапс на
нивниот сон. И наместо соочени со реалноста да отстапат
од нивната умоболно изместена стварност, тие реагираат токму обратно и по цена на најголеми општествени
штети, бесно и налудничаво, опсесивно, брутално и безмилосно, до последниот миг ја форсираат реализацијата
на нивниот умоболен и халуцинантен мит.

Ова ирационално злосторничко однесување,
колку и да е неверојатно злодејско, е всушност
стереотипен образец на однесувањето на
полудените тирани во нивните последни
моменти.
Поради тоа, најголемата штета од авторитарното владеење на Груевски не е во областа на финансиите, каде
што режимот по пат на оружен грабеж открадна десетина милијарди евра тегобно заработени народни пари.
Таа – најмонструозната штета – не е ниту во областа на
стопанството и недвижните блага, каде што е украдена,
криминално присвоена, дивоградена и отуѓена македонска земја послана со имоти во вредност од сигурно
уште повеќе народни милијарди. Најголемата штета
што на македонската држава и општество им се нанесени од страна на нелегалната власт на ДПМНЕ, се состои
од обесмислувањето и, практично, од уништувањето
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на највредната срцевина на македонскиот феномен, на
самата онтолошка суштина на македонската историска
посебност, а тоа се вредносните системи на нашата култура.
Претворањето на уметноста во налудничав кич, на историјата во евтина пубертетска лага или во малоумна митологија, на журналистиката во пропагандно силување,
на образованието во машина за заглупување на сопствениот пород, на политиката во мафијашки рекет и на правото во криминал; сето тоа што мрачната ера на диктатурата на Груевски и ја направи на македонската култура
е вистинската, најголемата, најсуровата и најнепоправливата штета за чиишто чудовишни размери сè уште, за
жал или за среќа, немаме ниту приближна претстава.
Искриволколчувањето на реалноста, первертирањето на образовниот систем и претворањето на буквално
сите институции на државата во партиско–извршни
органи на едно одвратно псевдодржавно човекојадно чудовиште, се само последици на веќе изопачените вредносни репери во коишто лошото е добро, злото е среќа,
а грдото е убаво. Уништувањето на чувството за правда
и правичност, за доблесно и чесно, за правилно и убаво,
за вкусно и одмерено, е процес на кретенизација на едно
цело општество, ментално уништување на генерации
македонски деца и млади, како и на пасивното мнозинство возрасни; кретенизација што ја прави Македонија
држава од која се срамат и гнасат нејзините сопствени
деца, држава што не е вредна за живеење, држава што не
го заслужува своето постоење.
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Префасадирањето на центарот на Скопје од автентична
модерна архитектура на златната ера на македонската
култура во морничав франкенштајн стил на класичниот
фашизам е несомерливо поголем злостор од фрлените
и ограбените народни пари, зашто се работи за апотеоза на лагата и лажното како фундаментален принцип
на груевистичката доба. Лажните столбови се директна
и вулгарна слика на лажењето како столб на македонското несреќно општество, зашто лажењето е основниот принцип на фашизоидната партија-држава што се
преправа дека е сеуште демократија. Анализирањето и
разгледувањето на тие фасади и градби од стручен архитектонско естетички аспект е морално неприфатливо,
зашто тие не смеат да се третираат како архитектонски
дела, туку како докази за еден злостор против човештвото и човечката култура, докази за еден вистински културоцид.
Така и експериментите што злогласниот доктор Менгеле на живи луѓе ги вршел во логорот Аушвиц, не се
сметаат за медицински истражувања, ниту се евалуира
нивната евентуална полза за медицинската наука, туку
се сметаат за сурово сериско убиство и злостор против
човештвото. Исто како што и зградите, спомениците и
фасадите од „проектот Скопје 2014“ треба да се третираат единствено како симптоми на општествената агонија
предизвикана од политичкиот криминал на власта и
како злосторства против македонската култура, чиишто
крвави траги треба да се исчистат од градот и од Републиката, од јавноста и од историјата, заедно со нивните
починители.
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ДВАТА „ТУРСКИ
МАНДАТИ“ НА
ВМРО-ДПМНЕ
04.04.2015

Јасно е дека длабоко недемократскиот сон за
несменливото и неограничено илјадагодишно
владеење бил и Хитлеровата и вмровската
генетска детерминанта.

„Кога еднаш ќе ја добиеме власта, тогаш, Бог да ми е на
помош, никому нема да дозволиме да ни ја земе!“ Вака
јавно се заколнал, во еден од многуте свои запењавени
говори, Адолф Хитлер во изборната 1932 година. Човекот бил искрен и доследен, зашто кога година дена подоцна се здобил со власт (на последните демократски избори во Германија до нeјзиното уништување и безусловна
капитулација во 1945), првото што го направил било да ја
укине демократијата и сите институционални можности да биде сменет од власта. Впрочем, неговите визии за
илјадагодишниот Трет Рајх не би биле сериозна предизборна понуда, доколку неговата реализација зависеше
од некакви четиригодишни мандати, кои, згора, би морало да се освојуваат во сосем неизвесни и непредвидли113

ви демократски натпревари. Колку траеше Хитлеровиот
илјадагодишен мандат знаеме сите, но читајќи ги овие
негови зборови што ја навестуваа најголемата артефициелна несреќа во историјата, се потсетив на зборовите
на мнозина егзалтирани вмровци во дамнешната 98–ма
година, кога ВМРО ДПМНЕ на чело со Љубчо Георгиевски ја освои власта. Ни се смееја нам – на губитниците,
со нездраво голема доза на злорадост: „Ќе владееме два
„турски мандати“! Колку и да беше шеговита и несериозна заканата за двата „турски мандати“ (ако Османлиите владееле во Македонија од 1392 до 1912 година, тогаш
еден „турски мандат“ ќе да трае цели 520 години!), јасно
е дека длабоко недемократскиот сон за несменливото и
неограничено илјадагодишно владеење бил и Хитлеровата и вмровската генетска детерминанта.
Вмровската приказна за неограниченото илјадагодишно
владеење со Македонија и Македонците, деновиве е особено актуелна во вознемирената престолничка чаршија,
а и во целата „органска држава“ Македоња, зашто единственото прашање што го пелтечат овдешните жители е
кога и како Груевски „ќе се тргне“ од власта? Прашањето добива софистички димензии – небаре се работи за
некоја од нерешливите Зенонови апории од пред два и
пол милениума, зашто токму Груевски во потполност
ги беше укинал – како и Хитлер – сите системски и институционални претпоставки со кои би можело да биде
сменет од власта. Груевски и неговата ВМРО ДПМНЕ од
Македонија направија држава која е институционално
и политички во потполност аналогна со нацистичка Германија. Всушност, патријархалната структура на едно
затворено тоталитарно општество, какво што е денес
македонското, на една во својата суштина племенска
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партија–држава, е современата провинциска изведба
на оригиналниот урнек за фашистичките тоталитаризми од 20 век. Македонија под власта на Груевски стана
токму тоа: ако го наречеме фашизам, имаме голем збор
за мала, самодеструктивна провинциска гротеска. Ако
го наречеме груевизам, имаме реципрочен проблем:
употребуваме мало име за голема општествена несреќа.
Како и да е, фактот што јавноста се плетка во мистифицираниот проблем за институционалната смена на Груевски, што тој претходно институционално ја направи
невозможна, зашто ги окупира, партизира и мафијализира институциите на државата; самиот факт што институционалната смена на Груевски изгледа невозможна исто како што и Ахилеј – во Зеноновата апорија – не
може да ја стаса желката, укажува на најсуштинската
суштина на деспотијата и тоталитаризмот – нивната институционална несменливост!

Македонија под власта на Груевски стана токму
тоа: ако го наречеме фашизам, имаме голем
збор за мала, самодеструктивна провинциска
гротеска. Ако го наречеме груевизам, имаме
реципрочен проблем: употребуваме мало име
за голема општествена несреќа.
Ако ја анализира човек нашата ситуација со ладен и
бистар мозок, ќе дојде до апсурдни сознанија за самиот себе и за своите блиски. Елем, со нас владее еден нелегален режим, што нелегално се дограбил до власта и
нелегално се одржува на власт, за да врши незапаметен
грабеж на граѓаните на Македонија и отуѓување и девастирање на природните и културните национални
богатства. Но, како се одржува во стабилен мир и спокој
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овој злосторнички режим? Со неограничената граѓанска толеранција на жителите, жртвите на културното силување и на економското поробување! Само нашата толеранција го одржува овој криминален режим на власт,
ништо друго. Апсурдот се состои во тоа што во услови
кога власта и институциите на државата се криминални
во својата суштина и извршуваат криминални цели, законитоста како концепт и почитувањето на институциите како идеја и пракса се одржува само во умовите на
питомите македонски жртви, во нашето неограничено и
бесконечно толерирање на насилството што се врши врз
самите нас.

Како се одржува во стабилен мир и спокој
овој злосторнички режим? Со неограничената
граѓанска толеранција на жителите, жртвите
на културното силување и на економското
поробување!
Големиот Карл Попер, филозофот на „отвореното општество“, сменливоста на власта ја смета за својство што ја дефинира демократијата. Тој пишува дека „можете да изберете кои сакате имиња за двата (клучни и спротивставени) вида на власт. Видот на владеење што може да се
смени без насилство, јас лично би го нарекол „демократија“, а спротивното „тиранија“.“ Попер го има дефинирано, со прецизност на генијален логичар, и излезот од ситуацијата како нашата, кога со земјата владее тоталитарна тиранија што не може да се смени без насилство. Ова
решение Попер го нарече „парадокс на толеранцијата“.
Парадоксот гласи: „Неограничената толеранција мора
да води кон исчезнувањето на толеранцијата. Ако ја рашириме толеранцијата и на оние што се нетолерантни
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(тирани, деспоти, диктатори и криминалци), ако не сме
подготвени да го браниме толерантното општество од
агресијата на нетолерантните, тогаш толерантните ќе
бидат уништени, а и толеранцијата со нив. (...) Затоа, во
името на толеранцијата, мораме да инсистираме на правото да не ги толерираме нетолерантните.“
Попер нуди јасно и едноставно решение за измачувачката апорија за ненасилната институционална смена на
криминалниот режим на Груевски. Власта која ги укинала демократските институции за нејзиното ненасилно
сменување, треба да се смени насилно. Зашто, во името
на толеранцијата и благосостојбата на добрите, на оние
што сакаат да владеат два „турски мандати“ не треба да
им се дозволи никогаш да ѝ се доближат на власта. Тие,
според теоретичарот на отвореното толерантно општество и неговите непријатели, треба да се третираат како
опасни криминалци од коишто отвореното општество
мора да се заштити со сите средства.
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ГРУЕВСКИ ВЕЌЕ НЕ Е
НА ВЛАСТ, НО НИКОЈ
НЕ МУ КАЖАЛ
25.04.2015

И покрај комплетната делегитимација на
криминалниот и нелегален режим, сите ние
упорно се однесуваме како Груевски и ДПМНЕ
да се уште на власт.

Земјава како да влегува во последните сцени од величествениот филм ноар на Били Вајлдер „Булевар на самракот“. Некогашната филмска дива Норма Дезмонд, во
меѓувреме остарена и заборавена, во една жестока сцена
на гнев и љубомора го убива младиот сценарист во кој се
вљубила. Малку подоцна, кога пристигнува толпата новинари и фоторепортери зад полициските службеници,
злосторничката ја заблеснуваат репортерските флешови, при што таа, кутрата, веќе поместена од реалноста и
од умот, халуцинира дека е повторно мега ѕвезда во средиште на вниманието. Одејќи кон полициската кола таа
дели насмевки налево и надесно, како да оди по црвен
тепих, а не во затвор, додека целиот мизансцен не ѝ ја
кажува трагичната вистина, туку и полицајците и неј118

зиниот шофер, сите околу, одглумуваат сожаливо како
нејзината халуцинација да е стварност...
Во нашиот случај, некогашната ѕвезда (а сега злосторник) е Груевски, кој – исто како и маестралната Глорија
Свансон, во улога на полудената глумица – се движи на
политичката сцена халуцинирајќи дека е сè уште премиер и шеф на партијата на власт, опкружен со актери
што снисходливо глумат дека сè уште владее добата кога
тој и неговата ДПМНЕ беа над законот. Се разбира, битна разлика помеѓу нашата изместена стварност и завршната сцена од „Булеварот на самракот“ е што во ова
призрачно одење на Груевски кон затворската ќелија
како по црвен тепих, заедно со него и неговата околина и
полициските службеници (а богами и значителен дел од
гледачите) – не се свесни дека тој и неговата партија–мафија веќе не владеат со Македонија.

Во нашиот случај, некогашната ѕвезда (а сега
злосторник) е Груевски, кој – исто како и
маестралната Глорија Свансон, во улога на
полудената глумица – се движи на политичката
сцена халуцинирајќи дека е сè уште премиер.
И покрај комплетната делегитимација на криминалниот и нелегален режим, сите први знаци на македонската пролет, студентските и средношколските маршеви,
побуната на новинарската фела, будењето на народниот
револт, згрозеноста од демаскирањето на измамата на
власта од незапаметени размери, сите ние упорно се однесуваме како Груевски и ДПМНЕ да се уште на власт. А
не се. Всушност, изгледа како да сме сите поместени од
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умот како и режимските злосторници што ја халуцинираат власта, и сè уште се однесуваме како да не знаеме
што да направиме појавната стварност да ја усогласиме
со суштинската вистина, правото и правдината. Како
уште да не сфаќаме дека партијата што лажирала избори, фалсификувала избирачки список и ги окупирала
институциите на државата, не може, не смее и фактички
веќе не е легална власт во земјата!
Сите, всушност, живееме во самозалажувачката илузија
креирана во нашите сопствени мозоци, а во чијшто корен лежи огромната потреба на човекот да живее во
стабилен и безбеден свет. Оваа моќна и несопирлива
потреба на луѓето им овозможува да се адаптираат и на
најлошите животни околности, сами креирајќи привид
за стабилна структура на поредокот што ги опкружува,
и покрај катадневните докази против оваа илузија. Хана
Арент ова бекство од стварноста го нарекува „пресуда
(на луѓето) против светот во кој тие се присилени да живеат, но во кој не можат да опстанат, бидејќи случајноста
станала врховно начело, а луѓето имаат потреба хаотичните и случајните околности во кои живеат постојано
да ги претвораат во некоја релативно конзистентна,
разбирлива слика“. Така и ние, не само под влијание на
мачните навики создавани неполна деценија, туку и поради активното самозалажување во напорот да го креираме сопствениот конзистентен макросвет, ја одржуваме илузијата за континуитет на власта на разоткриениот
крадец. Но, крадецот го затскрива тајната, и кога таа ќе
се разоткрие тој во јавноста престанува да биде она за
што се претставува. Во криминалот, а и во политиката,
постојат само два принципа на злото: тоа се остварува
или со измама или со насилство. Првото се сопира со ра120

зоткривање на вистината, а второто, насилното зло или
разбојништвото, не се крие по дефиниција, па се победува само со сила и никако поинаку. Оваа сурова но крајно
едноставна дистинкција помеѓу измамата и отвореното
насилно зло, во нашиот случај почнува да исчезнува при
што првото – на еден перверзен начин – се трансформира во второто. Одржувајќи се на власт и по комплетното
демаскирање и демистифицирање, Груевски и неговата
мафијашка ДПМНЕ, глумејќи недоветност, како да не
забележуваат дека преоѓаат од категоријата измамници
и крадци во категоријата на отворени и насилни криминалци и разбојници.

Сите, всушност, живееме во самозалажувачката
илузија креирана во нашите сопствени мозоци,
а во чијшто корен лежи огромната потреба на
човекот да живее во стабилен и безбеден свет.
Во средиштето на оваа сложена и флуидна психо–социјална драма на фактичките и имагинарните реалности е поимањето на фундаменталното начело на сите современи држави – владеењето на правото. Овој основен
принцип, владеење на правото, темелно начело и во нашиот Устав, е потполно изопачен во деветте години владеење на режимот на ДПМНЕ. Начелото инаку го сочинуваат два фундаментални концепти: формалниот, кој
се состои од законски процедури што обезбедуваат правна рамка во која се одржува поредокот, и од суштинскиот концепт кој ги обезбедува правата, слободите и хуманите содржини врз кои владеењето на правото мора да
ја оствари таканаречената „внатрешна моралност на законите“, нивната правичност. Овој вториот, суштинскиот
концепт на владеење на правото единствено ја обезбеду121

ва вистинската идеја на законитоста во која граѓаните
нема да им се покоруваат на други луѓе, туку единствено на општоприфатените закони: non sub homine sed sub
lege.
Меѓутоа, власта на Груевски го прекрши овој супстанцијален концепт на владеење на правото, од првата секунда од своето владеење потчинувајќи ги граѓаните на
една персонална автократија, а веќе долги годиништа го
крши и формалниот концепт, носејќи неуставни закони
и лажирајќи ги законските процедури со кои се одржува
и ја злоупотребува власта. Уништувајќи го во практика и
во поим начелото за владеење на правото во Македонија,
Груевски и неговиот режим во реалноста ја разорија и
правната рамка за нивната сопствена легалност и легитимитет. Тие практично веќе одамна не се легална власт,
зашто само со лажирање на изборите – да не ги набројувам сите други монструозни прекршувања на Уставот –
пратениците на ДПМНЕ не се легално избрани, па според тоа и Владата не е легална зашто е избрана од страна
на украдено, нелегално мнозинство. Сосем е логично
дека реставрацијата на правниот поредок и повторното
воспоставување на начелото на владеење на правото е
можно единствено со нивното отстранување од системот
и институциите на уставната власт, и тоа со непосредно
плебисцитарно спроведување на Уставот. Или поточно,
Груевски и ДПМНЕ веќе одамна не се на власт во Македонија, само што дојде време некој тоа и да им го каже.
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ПРВИН ИСФРЛАЊЕ
НА ГРУЕВСКИ, ПОТОА
РЕШАВАЊЕ НА КРИЗАТА
09.05.2015

Во клиничката дијагноза на болниот мозок на
Груевски веќе сигурно не можат да се пронајдат
ниту траги од разум и човештина: тој е како црна
кутија од паднат авион!

Тешко се вари вистината за фактите: колку и да егзистираат независно од субјективната волја на луѓето, сепак,
нивната перцепција е секогаш субјективен и главно ирационален чин. Така што, Олдос Хаксли е сосема во право кога вели дека „фактите не престануваат да постојат
доколку се игнорирани“, но искуството покажува дека
луѓето не ги прифаќаат фактите кои не се во согласност
со она во што тие веќе веруваат. Оваа тажна вистина за начинот на функционирањето на човековиот когнитивен
орган, низ целата човекова историја внесува непроѕирна магла во областа на препознавањето на вистините и
лагите. Всушност, историјата непобитно покажува дека
во решителните битки помеѓу доброто и злото и помеѓу
разумот и глупоста, ирационалното најчесто го надвла123

дувало рационалното, па луѓето тврдоглаво до смрт одбивале да ги прифатат непожелните факти. Модерната
психологија дури претпоставува дека нашиот мозок
повеќе се занимава со создавањето на нереална претстава за фактите, обезбедувајќи го нивното „совпаѓање“ со
посакуваната состојба, отколку што се мачи да ја создаде „објективната“ слика на реалноста. Како инаку да се
објасни однесувањето на македонската криминална
власт и нејзините клиенти и абоненти, кога успеваат
да се однесуваат како разоткриените и болно очебијни
факти за нивниот монстуозен политички, уставно-правен и финансиски злостор воопшто да не постојат?

Како инаку да се објасни однесувањето на
македонската криминална власт и нејзините
клиенти и абоненти, кога успеваат да се
однесуваат како разоткриените и болно
очебијни факти за нивниот монстуозен
политички, уставно-правен и финансиски
злостор воопшто да не постојат?
Судирот на свеста со грдата реалност, одамна го будел
сомнежот во човековата моќ да ја разликува вистината
од лагата. Веќе во II век скептикот Пирон се сомневал
не само во човековиот лажлив ум, туку и во неговите сетила, кои го лажат сопствениот ум. Мишел де Монтењ,
највлијателниот пиронист 1500 години подоцна, верувал
дека свеста и сетилата постојано се надлажуваат, а незнаењето, невистината, небрежноста и рамнодушноста кон
прашањата за вистината на објективната стварност, не
само што не се проблем, туку се причина за постигањето
на среќата кај човечкиот род (Монтењ како да живеел во
груевистичка Македонија!). Големиот Ниче не го при124

знава дури ни постоењето на фактите: „Фактите не постојат“, вели тој, „туку само нивните интерпретации“. Во
возможноста за достигањето на вистината се сомневал
и последниот од големите модернистички филозофи –
Витгенштајн, кој тврдел дека „ништо не е толку тешко
како да не се самозалажуваш себеси“. Можно ли е да сме
„предадени“ од сопствената природа, зашто се чини дека
еволуцијата повеќе се потрудила на човечкиот мозок да
му ги развие ирационалните алатки за самозалажување,
отколку рационалниот ум кој му овозможува веродостоен увид во стварноста и околностите во коишто живее?
Како инаку – без оваа цинична теорија во која самозалажувањето не само што е природна туку е и доминантна
функција на свеста – да се објасни превладувањето на
лагата во креирањето на општествената стварност, која,
особено во затворени авторитарни општества какво што
е нашето, функционира веќе како инсталиран тоталитарен симболички поредок, во кој пропагандната лага станува поважна и „постварна“ од непосредната материјална стварност.
Но, оваа филозофска расправа веќе не придонесува во
објаснувањето на македонската мрачна реалност. Тука,
фактите за политичкиот, финансискиот и културниот
злостор што криминалниот режим на Груевски систематски го врши врз граѓаните и државното богатство, се
веќе толку јасни и цврсти, до болка остри, што нивното
заменување со некоја лажна и поубава, или барем нормална стварност, е веќе привилегија само на сериозно
оштетените умови. Еве, во средата го гледавме Груевски
како на јавноста ѝ ги „објаснува“ граѓанските демонстрации на гневните луѓе, предводени од мајката и братот
на бездушно убиениот Мартин Нешковски; протестите
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во кои конечно полетаа првите јајца кон изобличениот
објект на Владата, како први ластовички на македонската пролет. Вели тој, демонстрациите ги организирал
СДСМ, а разлеаните јајца на чудовишната фасада биле
обид за насилно соборување на власта! Колку болен ум
може да креира вакво изопачување на реалноста и да
изведе олку монструозен морален лупинг: скршените
јајца да ги нарече насилство, а не немотивираното убиство што тој и неговата хунта го извршија и подмолно
го сокрија, како банда на свирепи убијци, врз невиниот
младинец, син и брат, другар и пријател на демонстрантите?! Во клиничката дијагноза на болниот мозок на
Груевски веќе сигурно не можат да се пронајдат ниту
траги од разум и човештина: тој е како црна кутија од
паднат авион! Блада еден ист текст, без каква и да е врска
со реалноста, веќе со години; иста лента снимена додека
мислел дека лета, а веќе долго време тоа е единствениот
запис што излегува од нагмечената и контузирана црна
кутија...

За да се решава македонската општественополитичка калварија, Груевски и неговата
ВМРО ДПМНЕ мора да се исфрлат од
политиката!
Во библиската земја веќе не постои проблем со препознавањето на вистините и лагите, зашто содржината на
разговорите на режимската врхушка можеби не може
да биде судски доказ за најголемото велепредавство на
уставот и демократијата од втората светска војна, како и
за најголемиот државен грабеж во поновата историја на
Европа, но без секој сомнеж е како риалити шоу составено единствено од признанија на учесниците – Груевски и
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неговата камарила – за сторениот мегакриминал. А, материјалните докази за нелегалното владеење и мегаграбежот се изградени и исплатени од страна на криминалците, и, како што е ред во псевдолегални тоталитаризми,
уредно се ипечатени во државните службени весници.
Нашиот проблем веќе не е разликувањето на вистината од лагата, туку фактот што во пилотската кабина од
која се управува со целиот пирамидално субординиран
државен апарат, демек, управувачкиот систем со кој се
„вози“ жолтиот авиобус Ер Бивша Македоња, наместо
пилот управува контузирана црна кутија од веќе паднат
авион! Нашиот проблем веќе не е когнитивен по својата
природа, ние немаме веќе проблем да го осознаеме фактот дека Груевски и ВМРО ДПМНЕ се банда криминалци
што владее насилно и нелегално, злоупотребувајќи го
државниот апарат во целина. Не, ние имаме проблем со
физичкиот факт дека сите се возиме во полуден авион
со кој пилотира нагмечена црна кутија! Кога тоа ќе го
сфатиме како гол и непобитен факт, веднаш, на сите патници во жолтиот авиобус ќе ни стане јасно и решението
за излез од нашата безизлезна, велат политичка, но јас
мислам когнитивна, културна и општествена катаклизма што е предизвикана од владеењето на криминалниот
тоталитаризам на Груевски. Значи, единственото решение кое ќе нè спаси од тоталната катастрофа и уништувањето на жолтиот ербус за библиски лудаци, е упадот
во пилотската кабина и исфрлањето на нагмечената
црна кутија од авионот! За да се решава македонската
општествено-политичка калварија, Груевски и неговата
ВМРО ДПМНЕ мора да се исфрлат од политиката! Сите
што се загрижени од долунаведнатиот труп на нашиот
државен ербус, мора да сфатат дека спасот од уништувањето нема да го постигнат со преговори пред затворе127

ната пилотска кабина, ниту во партиципацијата во управувањето со главечки наведнатиот авион, туку со брзото,
одлучно и неодложно исфрлување на ментално дисфункционалниот пилот. Првата историска прилика тоа
да го сторат, патниците на полудениот авион ќе го имаат
на 17 мај. Искористете ја историската шанса, граѓани на
Македонија!
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ГРУЕВИЗМОТ
МЕТАСТАЗИРА ВО
РАДИКАЛНО ЗЛО
16.05.2015

Драматуршката структура на ликовите и
дејството во хоророт „Суштеството“ е идентична
со нашата современа општествено-политичка
драма.

Можеби најстрашната метафора на злото во филмската уметност е создадена во филмот „Суштеството“ (The
Thing) од Џон Карпентер. Злото во овој култен научно-фантастичен хорор е прикажано како вонземско
суштество што случајно паднало од вселената на нашата
Мајка Земја, суштество без своја форма и структура, кое
се одржува и размножува влегувајќи во други животни,
а што е најстрашно – и во луѓето. Ова ужасно Суштество
паразитира во своите жртви така што ги апсорбира и се
претвора во нив, во потполност имитирајќи ги домаќините. Така непрепознаено несопирливо се размножува
до апокалиптичниот крај, до заразувањето, метастазирањето и уништувањето на целото човештво. Не се сеќавам дека сум гледал пострашен хорор, кој поуспешно ге129

нерира чувство на безнадеж и неминовна пропаст, со заплет што води кон апсолутно неизбежен и ужасен крај,
во кој актерите, борејќи се против Суштеството, развиваат френетична параноја и меѓусебна недоверба, зашто се
сомневаат дека другите се веќе апсорбирани од екстратерестијалниот паразит. Оваа параноја го гони дејството
според својата грозна логика, терајќи ги актерите да се
убиваат меѓусебе, убивајќи го Суштеството во себе.

Хоророт „Суштеството“ ми уништи, во
далечните осумдесетти, дузина ноќи во
предолги, мачни кошмари, но ниту еден од тие
кошмари не можеше да го навести кошмарното
јаве на груевизмот што го живееме веќе
предолги девет години.
Хоророт „Суштеството“ ми уништи, во далечните осумдесетти, дузина ноќи во предолги, мачни кошмари,
но ниту еден од тие кошмари не можеше да го навести
кошмарното јаве на груевизмот што го живееме веќе
предолги девет години. Токму е неверојатно колку се
Груевски и неговата ВМРО ДПМНЕ верна политичка
реализација на хоророт на Карпентер, колку се тие вистинското општествено-политичко посуштествување на
злото, и отелотворување на нехуманото, неморалното,
безмилосното зло, што се шири и владее со истиот паразитски принцип како и „Суштеството“ од култниот хорор.
Исто како и вонземјанскиот паразит, и нашево вмровско
зло се остварува со навлегување во организмот на општеството и освојување на органите и ткивата на домаќинот,
со нивно внатрешно апсорбирање и уништување; значи
со потполно истото окупирање на органите на државата и нејзините институции, тие потоа паразитираат со
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посветено и упорно имитирање на убиениот домаќин!
Ужас!
Мимикричниот тоталитаризам или затскриениот фашизам, криптофашизам – како што повеќе пати го нареков – на Груевски и неговата ВМРО ДПМНЕ, е вистинската општествено-политичка реализација на метафората
за радикалното, апсолутното зло, зашто тие ги содржат
сите формални, структурни, па и суштински онтолошки својства на смртоносен општествен паразит кој однатре ги уништува државните, но и културните институции на домаќинот, уништувајќи ја и нивната бит, самата
идеја поради која настанале, паралелно упорно вампирски имитирајќи го институционалниот поредок што го
уништиле! Има ли поужасна судбина за едно општество?
Нема! Драматуршки гледано, оваа смрт на општеството
е пострашна од надворешната окупација, од митолошкиот потоп или од вселенскиот армагедон, зашто е ова
токму она од што Даме Груев најмногу се плашел и гнасел, ова е неговиот УЖАС БЕЗ КРАЈ, бидејќи од аспект на
ненадоместивите некрози на културно–идентитетското
јадро на нацијата, ова е воедно и неговиот УЖАСЕН КРАЈ.
Драматуршката структура на ликовите и дејството во хоророт „Суштеството“ е идентична со нашата современа
општествено-политичка драма. Таа е во својата суштина
едноставна, примална, манихејска битка на светлото и
темното, доброто и злото, зашто мимикрискиот тоталитаризам на Груевски – како и секој тоталитаризам, впрочем – не остава ниту простор ниту можност за постоење
на нешто друго, на било што друго. Груевски, неговото
семејство, неговата партија и мафија, се длабоко навлезени во органите и ткивата на државата, тие се веќе едно,
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па фашистичкиот општествено-политички сингуларитет на власта, тријадата водач-партија-држава, не се само
политичка програма или начин на практикување власт,
туку се отелотворување и онтолошка реализација на манихејскиот дуализам на Едното кое е спротивставено на
сето Друго, на мафијализираната фашистичка партија–
држава, од едната страна, и на сите други што ѝ се спротивставуваат, од другата.
Колку и да е параноиден овој вулгаризиран, манихејски дуализам, овој симплифициран биполаризам, ова
сведување на комплексното функционирање на општеството на примална варварска или дури биолошка борба до уништување на Едните против Другите, факт е
дека секој фашизам, токму заради својата исклучива
тоталитарна природа, никогаш не дозволува друг избор.
Фашизмот е политичкото Суштество на злото, посуштествување на радикалното зло, па борбата против него е
невозможна без манихејска оптика. Кој не го разбира
тоа, кој глуми неутралност, нормалност, трета страна,
објективна дистанца или некоја друга колаборационистичка, ескапистичка или самозалажувачка ролја, тој е
на страната на злото, увидувајќи го тоа или не.
„Суштеството“ од култниот хорор се однесува кон луѓето како кон животен ресурс, како нешто што се освојува,
апсорбира и искористува, исто како што и Груевски и
неговата ВМРО ДПМНЕ се однесуваат кон Македонија
и нејзините граѓани. Тука нема никаква комуникација
помеѓу страните: граѓаните се уценуваат и водат на избори влечени за уши и рогови, се манипулираат и експлоатираат, ограбуваат и уништуваат, како да е тоа при-

132

родно право на посилниот и побезмилосниот, право на
надредениот во биолошкиот синџир на исхраната.

„Суштеството“ од култниот хорор се однесува
кон луѓето како кон животен ресурс,
како нешто што се освојува, апсорбира и
искористува, исто како што и Груевски и
неговата ВМРО ДПМНЕ се однесуваат кон
Македонија и нејзините граѓани.
Вонземската нехуманост еманира од секој збор и од секоја постапка на Груевски, што е особено изразено во последните крвави настани во Куманово и после нив. Повеќе од јасно е дека целата трагедија е водена од примитивна, мравја мисла, со елементарна дарвинска мотивација, со интелигенција на вирус на ебола, со единствена
цел да се предупредат најавените мајски сенародни протести, да се заплаши македонската јавност, да се покаже
кучешката ефикасност на режимот во обезбедувањето
регионална стабилност, со единствената цел да се одржи
во живот Суштеството на злото уште некој ден повеќе. И,
конечно, кој ако не радикалното Зло, може по ужасната
трагедија на осумте загинати и уште триесетина ранети
припадници на полициските единици, по трагедијата
на злосторничкото уништување толку животи, да одржи триумфалистички говор во кој се слави сопствената
победа и во кој им се заканува на сите граѓани на Републиката (и на светот) дека „сите што ѝ мислат зло на (неговата) Македонија ќе ги снајде истата судбина“!?
Во филмската верзија на борбата со Суштеството, луѓето се сосем на чисто дека со вонземското радикално Зло
не се комуницира, ниту се преговара, а уште помалку
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се повикува на одговорност, совест, милост, моралност
или сочувство. Тие со Злото се борат во тегобна, немтурска борба на живот и смрт, со единственото митолошко
оружје што го убива Злото – со оган. Во нашиов случај,
Злото на измама го присвои монополот на употреба на
сила, така што огнот и сите други оружја во земјата се во
Негови раце, па Груевски се однесува како насилството
да му е природно право, не дозволувајќи до свест да му
допре ниту еден човечки збор кој повикува на разум, хуманост, одговорност, совест или сочувство, исто како метафоричкото радикално зло од филмскиот хорор. Затоа,
на сите нас што сме решиле да излеземе на 17 мај да протестираме против нелегалниот режим на ВМРО ДПМНЕ,
кој очигледно метастазира во радикално Зло, во рацете
ни е само нашата решителна посветеност на Доброто, нашата упорност и истрајност да се победи Злото, нашата
сплотеност и солидарност, и нашата меѓусебна сочувствителност и емпатија. Во манихејската борба помеѓу
Доброто и Злото, Доброто се има само себеси. А, треба ли
повеќе?
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БАРОКНО
ВЕЛЕПРЕДАВСТВО И
РУШЕЊЕ НА СК014
06.06.2015

„Барок ти е едно, класицизам е друго, Миле.“

Телефонските дијалози помеѓу лицата Н.Г. и М.Ј. се како
извадени од некоја откачена пародија или радио–сатира. Комичното во оваа аудио–бурлеска првенствено
извира од неверојатниот контраст помеѓу високите државни функции на актерите и нивниот простотилак,
незнаење и глупост, но и од авторитетниот тон со кој Н.Г.
изговара тотални кретенизми што можеби би им прилегале на повторувачи во шесто одделение:
НГ: А, барок ти даде ли?
МЈ: Да, такви ми даде.
НГ: Какви, барок или класицизам? Со столбови ли се?
МЈ: Барок мислам дека се.
НГ: Барок ти е едно, класицизам е друго, Миле. Тие од
Вашингтон се класицизам. Тие со столбовите, како оваа
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Уставен суд што е столбови.
МЈ: Е такви да, такви се.
НГ: Тие се класицизам. Треба и барок да стаиш, ама како
да напраиме…
Хахахаха! Како од филмот „Глуп и поглуп“! Не може човек да не му се изнасмее на авторитетниот и поучен тон
со кој Н.Г. на М.Ј. му држи лекции од архитектонски стилови. И, како искусен стручњак во областа на историјата
на архитектурата му објаснува на ученикот за суштинската разлика помеѓу класицизмот и барокот: класицизмот бил со столбови, а барокот не! Ахахаха! Идиотлук од
интергалактички размери!

Класицизмот бил со столбови, а барокот
не! Ахахаха! Идиотлук од интергалактички
размери!
Колку е далеку од каква било смисла архитектонското „знаење“ на Главниот Архитект на библиската земја,
почитувани читатели, можеби може да се насети од
фактот што, на пример, плоштадот Св.Петар во Рим (во
кој се собираат католичките верници да го видат својот
Папа), кој го претставува самиот врв, но и грандоманската суштина на барокот, архитектот Бернини (пред три и
кусур века) го оформил обградувајќи го од сите страни
со торжествени четвороредни колонади што се состојат
само од столбови, и тоа од 284 столбови! Или, по нашки,
барок саде столбови.
Но, комичноста во овие дијалози помеѓу нашиот „глуп“
и „поглуп“ не смеат да ни ја замаглат суштинската порака на оваа реалистична сатира: дека овие разговори (за136

едно со нивната материјализација во „проектот Скопје
2014“) претставуваат како карпа цврст доказ за тоа дека
Груевски и неговата банда со непосредно (и малоумно)
одлучување за локални работи, столбови и фасади, ги
урнале самите фундаменти на нашиот уставен поредок. Се работи, имено, за фундаменталниот принцип
на супсидијарност кој е вграден во темелите на нашиот
Устав. Зборот супсидијарност, почитувани читатели, можеби е малку тежок и езотеричен, но претставува базичен принцип според кој во нашиот Устав и во уставите
на сите европски земји е уредена вертикалната распределба на надлежностите помеѓу различните нивои на
државната власт. Начелото на супсидијарност е суштинско за сите европски устави, а дел е и на Договорот за
Европската заедница од 1992 година: начелото утврдува
дека надлежностите и одлуките мораат да се носат на
ниво кое е најблиску до граѓаните, при што државата
како највисоко ниво на политичкото делување дејствува
единствено во рамки на своите централни надлежности,
оставајќи ги регионалните и локалните нивои да решаваат за сите локални надлежности. На принципот на
супсидијарност сме уставно обврзани со потпишувањето на Европската повелба за локалната самоуправа, каде
што, во членот 4, став 3 се утврдува дека „Јавните работи по правило се вршат од страна на оние власти што се
најблиску до граѓаните“.
Во нашиот Устав принципот на супсидијарност е директно операционализиран во членот 115: „Во единиците на
локалната самоуправа граѓаните непосредно и преку
претставници учествуваат во одлучувањето за прашања
од локално значење, а особено во областите на јавните
служби, урбанизмот и руралното планирање, заштитата
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на околината, локалниот економски развој (...)“. Значи,
со Уставот на РМ е категорично утврдено дека урбанизмот и уредувањето на населбите е во исклучива надлежност на локалната самоуправа и на граѓаните, што
е уредено и во Законот за локалната самоуправа, член
20: „Општините, во рамките на законот, во согласност со
начелото на супсидијарност, имаат право на своето подрачје да ги вршат работите од јавен интерес од локално
значење, што не се исклучени од нивна надлежност или
не се во надлежност на органите на државната власт“. И,
понатаму, во став 3 од истиот член: “Надлежностите од
ставот (1) на овој член по правило се целосни и исклучиви и не смеат да бидат одземени или ограничени, освен
во случаите утврдени со закон“. И, уште подиректно, во
членот 22: „Општините се надлежни за вршење на следниве работи:
1. Урбанистичкото (урбано и рурално) планирање, издавањето на одобрение за градење на објекти од локално значење утврдени со закон, уредувањето на
просторот и уредувањето на градежното земјиште“.
Значи, во уставниот поредок на нашата земја за урбанистичкото планирање и уредувањето на просторот се
исклучиво, значи ексклузивно, надлежни локалната самоуправа и граѓаните и никој друг, и таа надлежност не
смее да им се одземе или ограничи од никого, а особено
не од поединци кои ја злоупотребуваат власта, особено
не од нашите јунаци „глуп“ и „поглуп“ што нелегално држат во рацете функции на премиер и министeр, и за архитектурата и урбанизмот, градот и градската култура,
не знаат ништо.
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Комичното во „проектот Скопје 2014“, не би
смеело ни за миг да не залаже дека тука се
работи за огромен уставно-правен злостор, за
злочин против уставниот поредок.
Како што реков на почетокот, комичното во „проектот
Скопје 2014“, не би смеело ни за миг да не залаже дека
тука се работи за огромен уставно-правен злостор, за злочин против уставниот поредок, во кој е извршено силување и обид за убиство на македонското општество, правниот систем, култура и цивилизација. Секој малоумен
столб, секоја изопачена зграда, секој грд и погрешен споменик од овој чудовишен „проект“ е спротивен на Уставот и законите, секоја одлука што овие лудаци ја донеле
во областа на урбанизмот, архитектурата и уметноста е
спротивна на законот и го подрива уставниот поредок на
земјата. Извршителите на овој очигледен државен удар
со суспендирање на уставниот поредок мораат да бидат судени најмалку за велепредавство, но нашите наивни законодавци во членот 305 од Кривичниот законик
уредиле дека „тој што со употреба на сила или сериозна
закана ќе се обиде да го измени уставниот поредок (...)“,
значи, кутрите, санкционирале само обид, но воопшто
не ја предвиделе злосторничката стварност во која живееме со години – дека Груевски и неговата ДПМНЕ не
само што се обиделе, туку и успеале да го суспендираат
уставниот поредок, па дури и да изградат чудовишен и
перверзен „Шизниленд“ во центарот на Скопје, како споменик на својот злостор. Но, тоа што нема дефинирани
санкции за успешно рушење на уставниот поредок или
за извршена окупација на институциите на државата, не
треба да не обесхрабри во напорите овие криминалци да
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се делегитимираат од власта и да се судат за неколкуте
илјади очебијни и самодокажливи кривични дела на
злоупотреба на функциите и грабеж на народните пари,
и се разбира, за бесправното градење на франкенштајн
барокот од „проектот Скопје 2014“.
И затоа, оние што мислат дека рушењето на злосторничките објекти и споменици од „Скопје 2014“ е непотребно
и скапо насилство, треба да помислат уште еднаш и да
сфатат дека насилно и бесправно било нивното градење,
а нивното рушење, исто како и рушењето на нелегалниот режим на Груевски, е всушност единствениот и незаобиколниот пат за повторната изградба на македонскиот
државно-уставен поредок и култура.
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ВМРО ДА СЕ ИСКОРНЕ
ОД МАКЕДОНСКАТА
ДРЖАВА!
13.06.2015

По ВМРО ни треба: дератизација, дезинсекција,
дезинфекција и деконтаминација на општеството.

Вистинската мерка за политичката и за поимската конфузија во која живееме, беше веста што осамна во четвртокот
сабајле - дека преговорите за решавање на „политичката
криза“ во Македонија пропаднале. Зошто пропаднале?
Бидејќи не бил постигнат договор со Груевски тој да продолжи уште малку да диригира со „процесот на демократизација“ на земјата. Ха! А, токму е обратното: преговори
што нема да резултираат со договор што ќе го амнестира
злосторникот што го предводел државниот удар во кој се
уништени слободата и демократијата во Македонија, токму таквите „пропаднати“ преговори единствено можат да
се сметаат за успешни!
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Бидејќи, како што тоа Гете еднаш засекогаш му го објасни
на светот во својата феноменална драма за доктор Фауст,
секој договор со Ѓаволот е пораз за човештвото. Во вечната
морална драма за преговорите со Ѓаволот, Фауст – преговарајќи со медијаторот Мефистофел – потпиша договор со
кој на Ѓаволот му ја предаде својата човечка душа. Единствениот среќен крај на преговорите со Сатаната за Фауст
ќе беше да не го потпишеше договорот, но така немаше да
постои ниту трагичната морална драма што Гете маестрално ја напиша. Нашиов случај е идентичен: само непотпишан договор со Груевски е среќен исход на преговорите,
бидејќи доколку преговорите на кои Груевски учествува
како непобедена страна, како политичар спремен на компромиси, завршеа „успешно“ со компромисен договор, тоа
ќе беа навистина пропаднати преговори. Всушност, секои
преговори со несанкционирани криминалци, непобедени
нацисти или тирани на власт, се пораз за опозиционерите,
за граѓанското општество, за жртвите.

Секои преговори со несанкционирани
криминалци, непобедени нацисти или тирани
на власт, се пораз за опозиционерите, за
граѓанското општество, за жртвите.
Самиот наслов на ситуацијата – „политичка криза“ – што е
во јавна и дипломатска употреба, е показател за оваа поимска конфузија со еуфемистички предзнак, бидејќи тој безочно успешно ја сокрива природата на кризата. „Решавање
на политичката криза“ е дипломатски еуфемизам за широка употреба, кој како да мавта со марамче натопено со
колонска водичка над прелиена септичка јама. Што сè не
затскрива овој еуфемизам? Тој внесува симетрија и ја мистифицира кризата, како да се работи за две спротивставе142

ни политички опции, а не за моќни и насилни политички
криминалци, од едната страна, и за граѓанското општество
како жртва на злосторот – од другата. Со овој еуфемизам
се затскрива самата суштина на нашата ужасна политичка реалност: дека се работи за разоткриена политичка
измама од континентални размери, дека под плаштот на
демократските процедури Груевски и неговата ДПМНЕ ги
фалсификуваа изборите од 2008 до денес, дека извршија
државен преврат и го суспендираа Уставот, дека ја мамат
и корумпираат меѓународната заедница за состојбите во
земјава, дека извршија партизација на институциите на
државата и ја споија својата партија со државата што ја
окупираа, дека извршија грабеж без преседан во поновата
историја на континентов и уште многу други злодела.
Како насловот така и пристапот кон проблемот, па и форматот и организацијата на преговорите се во својата срж
деструктивно еуфемистички. Идеолошки и етички, преговорите се исчистени од секакво чувство за поредок, општествена вредност, политички концепт, ред, морал, вистина
или добро. Тие се сведоа на гола политичка прагма, која
препознава две спротиставени страни што треба да покажат „политичка зрелост“ и „флексибилност“ за да бидат
во состојба еднакво да „попуштат“ на патот до „политичкиот компромис“. За каков политички компромис помеѓу
злосторниците и нивните жртви може да стане збор? Седнуваат, така, злосторникот и неговата жртва, со посредство
на медијатор да се договорат дека жртвата нема да биде
убиена со десет, туку само со три смртоносни куршуми!
Уааау, очигледно се работи за „политички зрел“ злочинец,
штом се откажал од цели седум истрели! Во преговори со
злосторници, од жртвите не се бараат отстапки, господа
медијатори, а компромиси се бараат единствено во тех143

никата на ненасилно отстранување од власт на злосторниците и за линијата што ќе ги разграничи оние што ќе одговараат кривично од оние што ќе понесат само политичка
одговорност. А, за оние што се нафаќаат да бидат медијатори, мора да важи универзалниот принцип дека во преговорите помеѓу Доброто и Злото тие мора да се на страната на
Доброто. Не постои неутрална страна во оваа борба: секоја
неутрална политичка прагма која е исправена пред големи злостори, пред газења на основните човекови права и
слободи и пред партиско–државни тирании, секоја таква
неутралност е длабоко неморална по природата на нештата и, на овој или на оној начин ја легитимира, ја потпомага
и ја продолжува мизеријата што злосторничкиот режим ја
шири врз својот несреќен народ.

По секои „неуспешни“ преговори со Груевски,
тој ќе се враќа послаб, со сè пооштетена
нарцисистичка деспотска аура во која неговото
болно его ја проектира нему прифатливата
изопачена реалност.
Но, борбата продолжува: по секои „неуспешни“ преговори
со Груевски, тој ќе се враќа послаб, со сè пооштетена нарцисистичка деспотска аура во која неговото болно его ја проектира нему прифатливата изопачена реалност.
Нагибот на политичката реалност во Македонија е за среќа
неповратно сменет, поради што – како во некој дадаистички ајштајновски закривен простор – и времето ја смени
страната. До „Вистината за Македонија“ и кумановското
крвопролевање, времето, иако забавено, работеше за Груевски. Но, од пред некој месец, тиранијата на Груевски е
на коса, надолна рамнина, при што времето веќе работи
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против режимот, се скратува и му ја зголемува брзината
на пропаѓањето. Конечно, по девет години цивилизациско
пропаѓање какво што живите Македонци не паметат, ветрот на времето почна да дува во едрата на слободата...
Но, за да го одржиме поволниот правец на настаните, мора
да ја сфатиме идеолошката и структурната суштина на
злото што нè снајде. Суштината на македонската општествено-политичка несреќа е фашистичкиот идеолошки
код на ВМРО ДПМНЕ. Смртоносната двојна спирала на
овој код се состои од митот за преродба, за лажното повторно раѓање на кошмарниот библиско-паганско-антички
народ, и од поистоветувањето на партијата со државата и
на водачот со татковината. Оваа изворно фашистичка генетичка формула како вирус навлезе во државната плазма на
земјава и ја уништи однатре практично целата дотогашна
слободарска, антифашистичка, модерна и демократска
култура на Македонија. Така што, за повторно освојување
на демократијата и за обновување на институциите на
македонската култура и држава, паѓањето на Груевски и
неговата врхушка мора да биде само почеток на процесот,
само истрел на стартниот пиштол што ја отпочнува мачната и напорна маратонска трка до поконсолидирана слобода. Зашто, единствен пат за обновување на македонската
демократија и култура се дератизацијата, дезинсекцијата,
дезинфекцијата и деконтаминацијата на сите институции
на државата и општеството од смртоносниот ген на ВМРО
ДПМНЕ! Фашистичкиот вмровски ген мора да се искорне од телото на македонската држава и да се фрли на буништето на историјата!
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ЗА КОРНЕЊЕТО,
ПОПРЕЦИЗНО: ВМРО
НАЗАД ВО ИСТОРИЈАТА,
А ДПМНЕ НАДВОР ОД
ИНСТИТУЦИИТЕ!
20.06.2015

Инфантилизацијата на транзициските општества
е изведена неверојатно успешно.

Непогрешен симптом на идејното беспаќе на едноумието во кое денес се наоѓа светот, е догматската некритичност на глобалната религија на неолибералниот капитализам. Поради тоа доктринарно слепило, причината за
сè почестите појави на капиталистичкиот авторитаризам, следени од национализам и расизам, не се бара во
сопствените генетски маани, туку во заборавеното комунистичко идејно наследство. Ајајај, не можам да се начудам што и од мозоците на сосем начитани, дури елитни
автори, излегува истата плиткоумна мисла која виновникот за глобално неуспешниот проект за изградба на
либерално капиталистичкиот рај не го бара во самиот
первертиран капитализам (во кој до деведесеттите годи146

ни од минатиот век и деца го препознаваа фашизоидниот тоталитаризам), туку во непостоечкиот комунизам?!
Секое едноумие, значи, страда од недостаток на самокритика и на аналитичка мисла воопшто, што обилно се
надоместува со патолошки зголемената потреба за контрола на општествата. Последново, пак, најуспешно се
изведува со пропаганда која секогаш и секаде има двојна цел: да ја пресоздаде историјата како идејна рамка
за самоспознавањето на луѓето и, за да го обезбеди прифаќањето на новоизмисленото минато и неограничената контрола на човечките души, да ги инфантилизира
луѓето.

За помалку од две децении Европа се „збогати“
со куп народи што се однесуваат како Моглипопулации, како да биле деца оставени во
џунгла да бидат одгледани од волци.
Инфантилизацијата на транзициските општества е изведена со толку неверојатна успешност, што за помалку
од две децении Европа се „збогати“ со куп народи што се
однесуваат како Могли популации, како да биле деца
оставени во џунгла да бидат одгледани од волци, без
меморија за непосредното минато, за одново, со празни
глави како Русоовата табула раса, да ја учат ѓоа азбуката
на демократските општества. Порано или подоцна, сите
Могли популации – а особено народите што ја населуваат библискава земја – потпаднаа под режими на фашизоидни транзициски бараби и разбојници што основното либерално демократско школо им го заменија со тоталитарна пропаганда. Пропагандата така стана основната
политичка програма на неолибералниот капиталистич147

ки авторитаризам, на која се трошат практично сите јавни пари, при што материјалниот дел од оваа јавна потрошувачка ги задоволува гаргантуовските клептократски
потреби на партијата–држава. Додека „духовниот“ дел
– медиумите, културата и образованието – се претвора
во секојдневна бучава од лажни искази со која никогаш
не се опишуваат стварните факти, ниту вистинското значење на зборовите што ги означуваат, како ни логичната
смисла или, не дај боже, моралната содржина на нештата што ги опишуваат. Тоталитарната пропаганда инсистира на едно произволно и детско именување на нештата со имиња и зборови кои служат како симболична и
еуфемистичка, но бесмислена маска за затскривање на
грдата стварност, всушност, на секоја стварност.
Нормално, најтемелното својство на овие затворени
општества е одложеното зреење на личноста, па инфантилизмот е најчеста одлика на поривите и мотивите за
општествена социјална статичност. Инфантилизмот се
манифестира како во неспособноста за сопствено мислење и слепа и тапа извршителност, така и во бездушноста и тоталниот недостиг на емпатија кон сите кои не
му припаѓаат на тесното семејство или непосредното опкружување на поединецот. Причините за инфантилното
пореметување на личноста во психологијата се објаснуваат како резултат на проблематично или попречено созревање кое можеби предизвикало трајно инфантилно
самоспознавање.
Но, во тоталитарните општества инфантилизацијата
се спроведува врз цели народи, на сите возрасни групи
подеднакво, како базична стратегија на авторитарните
режими за трајно одржување на власта. Со инфантили148

зација на целото општество веројатно може да се објасни и навидум немотивираното македонско национално
бекство од слободата. Зашто, слободата и демократијата
се тешки: тие бараат секојдневни напори, бесконечно
многу одлуки, одредувања за и против и заморно катадневно препознавање на доброто и злото. Слободата и
демократијата се непрекината борба што бара ангажираност, образованост, политичка свест и партиципација
во општествените текови. Македонците очигледно се
уплашија од слободата и се уморија од демократијата,
зашто до пред некое време покорно и мирно, а деновиве
од пролетното будење ‒ достоинствено и ненасилно ‒ го
поднесуваат авторитарниот патернализам на една во
својата суштина фашистичка и криминална партија.
Но, го потрошив практично целиот простор од колумнава, почитувани читатели, а вие сигурно се прашувате
каква врска има моето ламентирање над идејното едноумие на современиот свет и инфантилизацијата на
транзициските општества, со насловот на текстов?! Па,
врската е можеби индиректна, но не е сосем непостоечка. Елем, само Могли популации и општества на недозреани деца или репресивно и пропагандно инфантилизирани општества некритички и дури религиски им
робуваат на икони истргнати од историскиот контекст
и злоупотребувани за мистификација на владеењето на
една криминална и фашизоидна власт. ВМРО, тој иконичен акроним од македонската историја го има своето
вистинско значење само како историски почеток на борбата за македонската државно‒политичка и културна
еманципација. И, толку. Од Првата до крајот на Втората
светска војна, некогаш светлиот акроним што го означуваше почетокот на македонската еманципаторска борба
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беше злоупотребуван во контекстот на најмрачните терористички и фашистички братоубиствени балкански
премрежиња. Ова гнасење на историскиот симбол заврши со масовното учество на фашистичките вмровци
во контрачетите што за време на бугарската окупација
злосторнички се бореа против македонското народно‒
ослободително движење. Понатаму, само инфантилна
наивност на едно Могли–општество можеше да дозволи
овој акроним да биде приватизиран и злоупотребен (првин) од една партија, што уште при своето раѓање ја покажа својата клептократска природа, крадејќи го акронимот ВМРО од историјата и, конечно, од целиот народ.
И, на крајот, само инфантилизирано општество можеше да ѝ дозволи на една партиска банда под водство на
Груевски, да го изврши најстрашниот мирнодопски
злостор: да му ги украде слободата и достоинството, да
му ја киднапира и силува културата и да му ги уништи
институционалната демократија и државотворноста.

Само инфантилна наивност на едно Моглиопштество можеше да дозволи овој акроним
да биде приватизиран и злоупотребен од една
партија, што уште при своето раѓање ја покажа
својата клептократска природа, крадејќи го
акронимот ВМРО од историјата.
Затоа акронимот ВМРО мора да биде искорнат од
ДПМНЕ, што значи одземен од неговите крадци и, заедно со украдениот земски грб, засекогаш да ѝ биде
предаден на македонската историја. ДПМНЕ, од друга
страна, мора да одговара за своите криминали и политички злодела, а за тоа да стане возможно, првин треба
таа наци мафијашка организација да се искорне од сите
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институции на државата и дури потоа да се изврши темелна дегруевизација, дедпмнеизација, девмроизација,
значи, темелна денацификација и културна деконтаминација на општеството! Зашто, да се разбереме: ова не е
некаков забеган, радикален, максималистички пристап
кон решавањето на македонската „политичка криза“,
туку токму спротивното. Ова е базичен и елементарен,
неопходен и недоволен, апсолутно минимален услов за
повторно градење и созревање на отвореното граѓанско
општество, на демократијата и урушеното достоинство
на македонските граѓани.
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ПОГЛУПАВИ И ОД
НОВОКАЛЕДОНИСКАТА
ВРАНА!
27.06.2015

Можно ли е да бидеме интелектуално
поинфериорни од една врана? Очигледно.

Решението на македонската „политичка криза“ во која се
дави целото општество, може да се дефинира во логички исказ од три чекори. А: Суштината на македонскиот
проблем е што една партија (ВМРО ДПМНЕ) ја окупира
државата, го суспендира уставно-правниот поредок и
изврши обединување на партијата и државата, злоупотребувајќи ги сите институции и ресурси на државата
во полза на сопственото криминално владеење. Б: За
повторно воспоставување на уставниот поредок и демократијата, неопходно е да се изврши темелна департизација на сите институции на државата. В: Во процесот
на департизација и возобновување на демократијата не
може да учествува партијата што ги окупира државните
институции (ВМРО ДПМНЕ), зашто таа е извршител на
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злосторството, таа е суштината на проблемот кој може
да се реши само со нејзина политичка и институционална екстракција.
Зарем е толку тешко да се сфати каузалната врска помеѓу
овие три става? Зошто тогаш и меѓународната заедница,
која, патем, веќе покажа дека ги согледала вистинските
димензии на „политичката криза“, и еден недефинирано масивен дел од населението се однесуваат како да не
можат да ги поврзат горните три става во јасна причинско–последична низа? Бидејќи упорното вклучување на
Груевски и неговата ДПМНЕ, кои се главата и телото на
проблемот, во процесот на обезбедување услови за демократски избори, е јасен доказ дека едноставниот логички исказ во три чекори воопшто не го разбрале!

Несфаќањето на оваа елементарна логичка
низа од страна на делот од домашната јавност
што уште и е потчинет на фашизоидната
партија-држава на Груевски, може да се
разбере, зашто тие биле жртви на еден
сеопфатен процес на културно–пропагандна
кретенизација што траела неполна деценија.
Во што е работата? Несфаќањето на оваа елементарна логичка низа од страна на делот од домашната јавност што
уште ѝ е потчинет на фашизоидната партија-држава на
Груевски, може да се разбере, зашто тие биле жртви на
еден сеопфатен процес на културно–пропагандна кретенизација што траела неполна деценија.
Но, од каква природа е менталниот проблем на претставниците на големите сили на меѓународната заед153

ница? Конечно, се работи за наједноставна форма на
рационално мислење, за транзитна релација (како што
ја нарекуваат математичарите) во која, доколку А е поголемо од Б, а Б е поголемо од В, тогаш исто така А ќе биде
поголемо од В. Па, тоа го воочуваат и деца од претшколска возраст, и претставува ниво на аналитичко размислување за кое се смета дека го одвојува човечкиот вид од
најинтелигентните животни. Во рамките на човечкиот
вид овој ниво на мисла е граничен помеѓу нормалните
луѓе и оние со пречки во менталниот развој.
Инаку, каузалната низа, односно причинско–последичната врска меѓу различни појави или настани прв како
универзален принцип ја формулирал Аристотел: „Меѓу
работите што настануваат, едни се производи на природата, други се производи на умеењето, а трети настануваат случајно. Но, сите работи што настануваат, настануваат од нешто и со помош на нешто“. Овој универзален
принцип на каузалност, севселенскиот однос помеѓу
причините и последиците, големиот Кант го сметал за
основа на сите промени во природата: „Сите промени се
случуваат според законот на врската помеѓу причините
и последиците“. Каузалноста е самиот фундамент на индуктивното заклучување и, како таков, таа е во основата
на секоја рационална, аналитичка мисла од која се создадени и природните и општествените науки.
Во што е тогаш проблемот? Да го поставиме поедноставно. А: Македонија умира зашто Груевски ја споил неговата ДПМНЕ со институциите на државата. Б: Единствениот спас на земјата е во процесот на корнењето на узурпаторската партија од државата. В: За процесот на де-
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партизација не може да одлучуваат Груевски и ДПМНЕ,
зашто тие се предметот на департизацијата!

А: Македонија умира зашто Груевски ја споил
неговата ДПМНЕ со институциите на државата.
Б: Единствениот спас на земјата е во процесот
на корнењето на узурпаторската партија од
државата. В: За процесот на департизација не
може да одлучуваат Груевски и ДПМНЕ, зашто
тие се предметот на департизацијата!
Навистина не ми е јасно што треба човек да има во черепот наместо мозок, па да не може да ја разбере логиката
на каузалната врска помеѓу овие три искази. Еве, читам
деновиве, дека научниците потврдиле со повторен експеримент, на поголем број единки, дека враната од Нова
Каледонија има интелектуален апарат што ѝ овозможува да решава причинско–последично врзани проблеми
во три чекори. Човек да не верува! Експериментот се состоел во сложен проблем како да се дојде до вкусен залак што враната може да го види во стаклена кутија, но е
далеку вон дофатот на нејзиниот клун. Залакот може да
се дофати со долго стапче оставено во друга кутија што,
пак, може да се дофати само доколку се употреби друг
покус стап, кој, за неволја, виси врзан на јаже на трето
место. Сите новокаледониски врани што учествувале во
експериментот успеале од еден, два или три обиди да го
подигнат со клун јажето и да го одврзат кусото стапче, со
него да го дофатат долгото стапче, за конечно со помош
на долгото стапче да си го дотуркаат залакот до клунот.
Една од нив, очигледно најинтелигентната, потрошила
110 секунди само на гледање и анализирање на ситуа-
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цијата, за потоа од прв обид да го реши проблемот од три
чекори, односно употребата на три алатки.
Испаѓа дека сме поглупави од новокаледониската врана!
Бидејќи не можеме да му доакаме на сличен проблем во
три чекори, на едноставната причинско–последична
природа на бинарните релации помеѓу смртта на македонската демократија и нејзиниот малиген канцер
ДПМНЕ, како и помеѓу возобновувањето на демократијата и отстранувањето на канцерот од телото на болниот. Можно ли е да бидеме интелектуално поинфериорни од една врана? Очигледно. И, не е никаква утеха
што процесот на оглупавување не нè опфаќа само нас
– избраниот паганско-библиски народ, туку очигледно
поприма застрашувачки глобални размери.
Како и да е, колку и да е тешко да се обезбеди плебисцитарното разбирање на длабоката егзистенцијална каузалност на неопходноста Груевски и неговата ДПМНЕ
да не се сметаат за никакви партнери или соучесници во
процесот на повторно ослободување и демократизација
на Македонија, туку злосторници што треба да одговараат за своите недела, природните последици од овој
ментален колапс и од опстанувањето на злосторничката
партија-држава на Груевски во каква и да е форма, несопирливо и законито ќе ги претвораат во НИШТО сите
„компромисни“ и дипломатски артикулирани обиди за
нејзино институционално надминување. Решението е
едноставно и го знаат и нашите, а не само новокаледониските врани: оние што пишуваат чекови без покритие се
праќаат во затвор; оние што се допингуваат во спортот,
се дисквалификуваат од понатамошно натпреварување,
а претходните резултати им се поништуваат; лажните
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фирми за перење пари се затвораат заедно со своите сопственици и управители, а имотот им се запленува; криминалците се судат и затвораат, а оние што се одржуваат
на власт со лажирање избори и со создавање антинародно чудовиште од партиска држава, се отстрануваат од
власта, од институциите на државата, од политиката и
од слободното општество. Само тоа, и ништо друго.
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НЕВИДЛИВОСТA
НА ОЧИГЛЕДНОТО:
МАКЕДОНСКИОТ
ФАШИЗАМ!
11.07.2015

Човек не ги забележува работите што
му се пред очи.

Во науката, како и во сите други области на рационалното мислење, одамна е познат парадоксот на очигледното, кој гласи дека колку се нештата поочигледни, толку
се потешки за воочување и рационално толкување. Парадоксот „работи“ и во сите области на човековото живеење, во перцепцијата на настаните во јавниот живот,
културата и социјалните односи, а особено во медиумите и политиката. Се чини како овој најопшт парадокс да
потекнува од некое фундаментално својство на човековиот дух, нешто како дефект на интелектот кој не може,
та дури одбива да го види и спознае очигледното, сè додека некој или нешто не му ги отвори очите. Не постои
мислител што овој парадокс не го воочил и формулирал
во јасен исказ. Така, на пример, Хегел напишал дека: „За158

тоа што се блиски и вообичаени, нештата остануваат непознати“, а Витгенштајн прецизирал дека: „Најважните
аспекти на нештата остануваат скриени за нас, токму заради нивната едноставност и близина. Човек не може да
ги забележи работите што му се цело време пред очите“.

Витгенштајн прецизирал дека: „Најважните
аспекти на нештата остануваат скриени за нас,
токму заради нивната едноставност и близина.
Човек не може да ги забележи работите што му
се цело време пред очите“.
Оваа функционална слабост на човековиот ум, од еволуциски аспект гледано, мора да е плод на повеќемилениумското приспособување на видот кон грдите услови на
живот во големи социјални заедници, каде што неспособноста да се воочи очигледното не само што не е слабост, туку е еден од основните услови за преживување
на единката. Да не ја забележува сопствената понижувачка позиција на потлачено робје, било егзистенцијално важно за огромното мнозинство луѓе во незнајно
долгата историја на потлачувањето, јадот и чемерот. Во
таа смисла, слободно можеме да кажеме дека целото
човештво е ропски пород, зашто непокорните најчесто
гинеле млади и не оставале наследници во еволуциски
релевантни бројки, а заострениот шилец на апсолутната
власт секогаш обезбедувал место само за неколкумина.
Не е за чудење што ова генетско ментално слепило, кое
настанало како дарвинска адаптација на човечкиот вид,
било обилно злоупотребувано – некогаш на несвесен и
инстинктивен, а денес веќе на учебнички обработен начин – од страна на угнетувачите и поробувачите, окупаторите и деспотите на сите времиња и континенти.
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Така, основната алатка на поробувањето, експлоатацијата и тоталитарното владеење не е силната армија, ниту
ефикасната и сурова тајна полиција, туку повеќе од сè
претворањето во status quo на секоја неправда сторена
врз грбот на народот. Најефикасно оружје за одржување
на тоталитарната власт е конверзијата на неприфатливата неправда во судбинска зададеност, во condicio sine qua
non, во фамилијарна секојдневница и, конечно, во очигледност и баналност. На тој начин злосторот и неправдата, повторувајќи се отворено и редовно, се претвораат
во изопачена нормалност, вообичаена и позната состојба
што со својата очигледност станува невидлива за најголемото мнозинство жртви.
Така и бруталната очигледност на македонскиот фашизам, кој почна да цвета со доаѓањето на Груевски и неговата ДПМНЕ на власт, е всушност една од неговите најефикасни маски и мимикрии. Отвореното инсталирање
на партијата–држава во кое пропаѓањето на културните
и демократските вредности, како и загубата на слободите и правата, се повторуваа ритмички и ритуално, претворајќи се во грда и изопачена, но тривијална секојдневница, го направи македонскиот фашизам банален
и невидлив. Оваа невидливост е нагласена со неговото
неименување, како од страна на пропагандата на македонскиот тоталитарен режим, така и од страна на претставниците на меѓународната заедница.
Невидливоста на очигледното се мистификуваше во
моќна алатка за владеење на ист начин како што тоа се
правеше уште во црните мугри на човечката цивилизација, од славењето на првите идоли во доцниот палеолит
(за чијшто директен правен наследник, патем, ДПМНЕ
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јавно се прогласи). Всушност, се работи за вистински
табу за употребата на поимот „фашизам“, па во меѓународниот дипломатски и јавен дискурс се употребуваат
еуфемизми со коишто се инсистира дека се работи за
„проблеми во функционирањето на демократијата“, додека во домашната јавност варираат „поостри“ еуфемизми кои ги употребуваат генеричките поими како што се
„авторитарен популизам“, „партиска диктатура“ и слично.

Ова унисоно одбегнување на глобалната
неолибералистичка парадигма денешните
фашизми да се наречат со зборот „фашизам“, се
претвори во табу што несопирливо наликува на
прастарите палеолитски табуи.
Ова унисоно одбегнување под идејниот чадор на глобалната неолибералистичка парадигма денешните фашизми да се наречат со зборот „фашизам“, се претвори во табу
што несопирливо наликува на прастарите палеолитски
табуи кои оставиле лингвистички траги во современите
јазици и до денешен ден. Така на пример, името на мечката во многу европски јазици е заменето под влијание
на табуто, забраната да се изговори „вистинското“ име на
животното. Во доцниот палеолит, во раните почетоци на
религиозното мислење, сигурно постоел култот на мечката, а обичајот на забранувањето да се изговори името
на идолот е подоцна развиен и во забрана да се прикажуваат ликовите на славените богови, забрана која се почитува и во некои од современите монотеистички религии. Поради тоа, наместо „вистинското“ име на мечката,
коешто не оставило никаква трага, современите јазици
и денес ги користат таканаречените „заштитни имиња“
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кои имаат еуфемистичка природа. Така, нашето „мечка“
и „медвед“ во словенските јазици доаѓа од старословенското „мед–вјед“, што значи „јадач на мед“. Исто така, во
балтичките јазици денешното име на мечката има значење на „влакнестиот“, германското име значи „кафениот“, а келтското име е со значење „доброто момче“. Но, да
се вратиме на македонскиот фашизам.
Суспендирањето на индивидуалните права и слободи
и нивната замена со групни права од етно–националистичка природа, беше само фаза во понатамошното
создавање на монструмот на партијата–држава, која не
само што ги потчини сите државни и културни институции, туку ја обедини политичката моќ со моќта на крупниот капитал, формирајќи сосем класичен облик на
„органска“ држава со типично фашистичка форма на државен капитализам. Несогледувањето на огромноста на
ова партиско-државно чудовиште што овде ги проголта
сите други културни институции и вредности, и нарекувањето на оваа ужасна сеприсутност на радикалното зло
со еуфемизмот „политичка криза“ е сеуште вистинската
мерка на македонската несреќа. Одбивањето на претставниците на меѓународната заедница да се дефинира
и именува очебијното системско општествено-политичко зло во кое се дави Македонија и јасно да се адресира
одговорноста на Груевски и неговата партиско–полициска мафија како единствениот виновен за злосторот
против народот и државата, не само што не помагаат
да се разреши „политичката криза“, туку непосредно ја
помагаат и продолжуваат невидливоста на очигледното
зло и ја продлабочуваат мизеријата во која тоне земјата.
А на упорното инсистирање дека единственото решение
на „политичката криза“ се преговорите помеѓу злостор162

ниците и жртвите, можам да одговорам без пцости, со
парафраза на Карл Попер: Секогаш кога едно решение
за сложена ситуација се нуди како единствено можно,
тоа е сигурен знак дека оние што го нудат ниту ја разбираат ситуацијата, ниту решението, ниту проблемот што
тоа би требало да го реши.
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ПУКНАТИНА НИЗ
КОЈА СВЕТЛИНАТА
ЌЕ ВЛЕЗЕ
18.07.2015

Ова не е крај, дури ни почеток на крајот на
борбата, туку е, можеби, само крај на нејзиниот
почеток.

Со Протоколот од 15 јуни е триумфално завршен процесот на формално разрешување на македонската „политичка криза“, што започна со пржинскиот Договор
од 2 јуни. Сите инволвирани страни излегоа од преговорите уморни, некои видливо исцрпени, со колебливи и
недоволно убедливи насмевки, и сите објавија победа.
Претставниците на ЕУ и САД, медијатори на преговорите, триумфално објавија дека победи Македонија!
Граѓаните на земјата победничка здивнаа и им се свртеа
на најважните летни преокупации, некои да планираат
како ќе го преживеат летото, а некои каде ќе појдат на
годишен одмор. Започнатата граѓанска револуција за ослободување на Македонија од Внатрешната Македонска
Фашистичка Окупација и за повторно освојување на де164

мократијата, се чини како да ќе оди на летна починка, за
на есен да ги набере плодовите на победата.
Но, ако човек внимателно ги исчита неколкуте странички текст од Договорот и Протоколот, ќе види дека
таму – покрај неколкуте општи определби од типот на
унисоната определба кон демократијата и кон евроатлантските интеграции – се нафрлени уште само неколку техникалии во врска со подготвување предвремени
парламентарни избори идната година, кои се бават со
повлекувањето на Груевски од водењето на владата во
последните 100 дена пред изборите, именувањето на некои министри и заменици министри, на специјален обвинител и слично.

Таа структурална грешка е вградувањето на
Груевски и на неговата злосторничка партијадржава како страна во преговорите.
Ова секако ќе беше грандиозна победа на опозицијата
и на слободарските граѓански движења да не постоеше
генетска грешка во форматирањето на преговорите, што
драматично ќе влијае на имплементацијата на договорот, а го доведува во прашање и исходиштето на целиот процес. Таа структурална грешка е вградувањето на
Груевски и на неговата злосторничка партија-држава
како страна во преговорите, што резултираше со договорно решение во кое секој чекор и секоја мерка, за која
е договорено да се изведе како подготовка за априлските
избори, им се доверува на институциите на системот, на
истите партизирани институции што ја уништија македонската демократија! Практично, со Договорот од Пржино (заедно со додадениот Протокол) департизацијата
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на окупираните институции на државата се одлага за
подобрите времиња што се очекуваат да дојдат после изборите!
Ова покажува дека и покрај огромниот ефект на Вистината за Македонија во будењето на граѓанското општество и во запознавањето на меѓународната заедница
со авторитарно-корупциската природа на режимот на
Груевски, значи и покрај ужасните вистини кои на крај
резултираа со пржинските преговори, во Договорот воопшто не е вградена свеста за природата и размерите на
културната, државно–правната, економската и хуманистичката катастрофа што ја предизвика (најмалку) едната од страните во преговорите! Всушност, во Договорот
изостанува какво и да е разбирање на суштината на проблемот: дека партијата–држава на Груевски е воспоставена на лага, дека ДПМНЕ ги лажирала сите избори од
2008 до денес, дека во меѓувреме е лажирана и суспендирана секоја демократска институција во државата, дека
лажно е веќе и Собранието и лажни се судовите, лажен
е Јавниот обвинител, лажни се сите јавни набавки, како
што е лажно и Бирото за јавни набавки; дека практично
лажно е сè во библиската земја! За да се имплементира
еден договор – па нека е и толку едноставен како пржинскиот – власта на Груевски би морало да се држи до „духот и словото“ на договорот, а како ќе го направи тоа кога
таа овие девет одвратни години не се држеше ниту до
едно слово од Уставот на Републиката?
Алооо, ментори и медијатори!? Па, Груевски лаже кога
ќе ја отвори устата, а тоа го прават и сите негови функционери што ги окупираа државните институции, и тоа
лажење веќе долго време не им бара никаков ментален
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ангажман, итрина или меморија, зашто тие се веќе долго време преку глава нурнати во изопачената стварност
што е изградена од нивните лаги. Господа, тие лажат
како што кравите мукаат, како што кучињата лаат, мачките мјаукаат, а чавките гракаат. Тие веќе одамна не го
знаат ниту значењето на зборовите, а камоли сложените
демократски и хуманистички вредности или владеењето на правото?!

Господа, тие лажат како што кравите мукаат,
како што кучињата лаат, мачките мјаукаат, а
чавките гракаат.
Очигледно е дека пржинскиот договор не е ничија победа, но исто така мораме да разбереме дека не е ниту нечиј пораз. Многу е важно да не се презголеми важноста
на оваа фаза од соборувањето на нелегалниот режим на
Груевски, зашто тоа може да биде фатално за процесот
на ослободување и демократизација на земјата. За жал,
ова не е крајот на Груевски и неговата злосторничка инсталација што ја проголта, изобличи и испогани Македонија. Можеби славната Черчилова реченица најубаво
го дефинира моментот во долгата борба за повторното
освојување на слободата: ова не е ниту крај, а дури ни почеток на крајот на борбата, туку е, можеби, само крај на
нејзиниот почеток.
Уште огромно многу напор, уште многу политички,
општествен, културен и човечки ангажман ќе биде потребен за да се демонтира ужасната партија-држава на
ДПМНЕ. Мора да ни е јасно дека ослободувањето од окупацијата зависи од многу неповторливи историски чинители, но постојат структурни услови за победа кои се
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заеднички за сите народноослободителни борби. За да победат во борбата со окупаторот, борците на отпорот мораат
да бидат повеќе подготвени на саможртва отколку што се
тоа властите на окупаторот и нивните соработници, зашто
окупациската власт е корумпирана од парите што ги украла од народот, па никогаш не може идеолошки и морално
толку да се мобилизира, колку што тоа го можат оние што
се борат за својата слобода и за своите права. Упорната верба во праведните цели на борбата се најсилните оружја на
секое движење на отпорот, па така мора да биде и со македонското граѓанско движење за ослободување на земјата
од окупацијата на ДПМНЕ.
Борбата за македонската демократија, и покрај фаличноста на пржинскиот договор, мора да продолжи со засилен
интензитет, со зголемен притисок, со бескомпромисно
залагање за остварување на демократските и културните
вредности кои се вградени во нашиот Устав и во фундаментите на европските демократии, и во окупираните институции и на улиците од библиски запустената земја. Иако
пржинскиот договор не е ничија победа, тој е сепак „пукнатина низ која светлината ќе влезе“, како што пее Ленард
Коен, неспорна пукнатина во темното здание на ерата на
Груевски, почеток на кршењето на авторитарниот режим
на ДПМНЕ, јасен патоказ кон слободата и демократијата.
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ЛЕЧЕЊЕ ОД „ИЗБОРНИОТ
ФЕУДАЛИЗАМ“ НА
ДПМНЕ
25.07.2015

Во Македонија владее изборно ропство или
кметство, во кое единствена странка во „мирните
и ефикасни“ избори е државата, партиската
држава на Груевски.

И оваа година, како и минатата, светските медиуми не
можеа да му одолеат на искушението со нагласено ироничен тон да не ја известат јавноста за локалните избори што се случија минатиот викенд во Северна Кореја.
Не можеше да се скрие како известувачите буквално се
ситат пренесувајќи ја веста на корејската централна новинска агенција за излезност од 99.97 проценти од гласачкото тело. За особено забавно се сметаше официјалното објаснување дека преостанатите 0.03 проценти од
гласачите всушност биле во „странство или на работа по
океаните“. Но, зошто иронија? Зашто сите на светот веќе
одамна знаат дека изборите во Северна Кореја се ординарна тоталитарна фарса? Инаку, ако замислиме дека
немаме никакви предрасуди за демократијата во Север169

на Кореја, и овие локални избори, како и парламентарните минатата година, со чисто срце можеме да ги оцениме како восхитувачки „мирни и добро организирани“.
Исто како што од страна на меѓународните набљудувачи
беа оценети и нашите – инаку комплетно лажирани –
локални и парламентарни избори минатите години.

Во недемократски општества се лажира
изборниот амбиент, контекстот, вупниот
живот пред и после, односно помеѓу изборите;
или, накусо, таму се лажираат и државните
институции и самите избирачи.
Што? Да нема, случајно, стандард во кој процентот на
излезност на избори се доведува во непобитна корелација со нивната демократичност? Тогаш сите би требало
да знаеме однапред колкава е демократската, а колкава
недемократската или тоталитарната излезност?! Но, за
жал, таков прирачник за демократија уште не излегол од
печат, па оценувањето на демократичноста, ферплејот и
слободата на изборите останува прашање на убедувањето на „непристрасните набљудувачи“. Или, попрецизно,
бидејќи набљудувачите тргнуваат на пат со веќе оформеното убедување, општата оценка за демократичноста на
изборите во најголема мерка се заснова на нивното предубедување, додека нивните извештаи главно се засноваат на „технички“ описи на степенот на организираност
на изборите, забележаните „нерегуларности“ и слично,
упорно одбегнувајќи да зборуваат за суштината на системското лажирање на изборната волја на граѓаните.
А, суштината е едноставна: во недемократски општества
се лажира изборниот амбиент, контекстот, вупниот живот пред и после, односно помеѓу изборите; или, накусо,
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таму се лажираат и државните институции и самите избирачи, а многу помалку или занемарливо се употребуваат „техничките“ фалсификати: лажни ливчиња, манипулации со избирачкиот список и сл.
Колку се предубедувањата клучни за оценување на демократичноста и слободата на изборите, особено ако се
работи за предубедувања од геополитичка провиниенција, можеме да видиме на примерот на годинешниве
избори во Казахстан. Службеното соопштение кое го
обиколи светот беше дека претседателот Нурсултан Назарбаев го добил својот петти мандат, на избори на кои
излезноста била 95 проценти, од кои за Назарбаев гласале само 98 проценти. Интересно е дека, ако ги прегледате
медиумските извештаи за овие избори, ќе наидете на повеќе воздржаност и многу помалку иронија отколку во
корејскиот случај, и покрај тоа што меѓународната заедница прими шеговита и иронична шлаканица в лице од
самиот Назарбаев. Тој покажа завидна смисла за хумор
кога изјави дека „се извинува доколку овие бројки (проценти на излезност и на гласови за него) се неприфатливи за супердемократските земји, но не можел ништо да
стори, зашто да интервенираше, тоа ќе било недемократски.“ Хахаха, браво мајсторе! Но, во овој случај, и покрај
исмејувањето на Назарбаев, сите лидери на либерално
демократскиот Олимп, на чело со претседателот Обама,
се затрчаа во прегратките на Назарбаев да му ја честитаат „изборната победа“.
Каква поука можеме да извлечеме од горката иронија
што така удобно и спонтано ја произведува реалноста на
авторитарните општества? Поуката не е многу оптимистична и ведра, но е од суштинско значење за борбата на
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разбуденото македонско граѓанско општество за повторното освојување на слободата. Таа гласи: меѓународната
заедница нема ниту волја, ниту капацитет, а ниту интерес да ја сфати – а камоли да ја разреши – огромноста и
комплексноста на трагедијата на потлачените народи
што се жртви на системска измама од своите „авторитарни демократии“ (ако е можна употребата на овој оксиморон). Сите народи се сами во својата трагедија, што
не значи дека немаат пријатели во светот, туку дека не
треба да очекуваат дека е можно нивните проблеми да
бидат сфатени и успешно решени од некој од надвор. За
жал.
Еве, ги исчитувам внимателно „Препораките на експертската група за системското владеење на правото во
Република Македонија (...)“, таканаречените препораки
на Рајнхард Прибе, и гледам дека извештајот е направен
чесно, професионално и компетентно, но во него има
толку малку свест за монструозноста на општественото
зло што го создаде Груевски и неговата ДПМНЕ, што се
прашувам колку овој политички „ладен облог“ може
да биде ефикасен лек за метастазираниот канцер што
ја убива земјава? Конечно, во Препораките пишува дека
„тие се адресирани на различните тела и институции во
земјата, исто како и на политичките играчи, во владата и
во опозицијата...“, како и дека „поголемиот дел од препораките се однесуваат на дејствија и одлуки во рамките на
постоечките закони“. Па, како со таква лесна витаминска
терапија ќе се демонтира чудовишната партија-држава
на ДПМНЕ, што во меѓувреме донесе неколку стотици
неуставни закони и илјадници мафијашки прописи, и
воведе целосно неуставен и неформален систем на односи, некакво деспотско „прецедентно и обичајно право“,
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со кое владее како што монарсите и феудалците владееле во средниот век? Ако се потсетиме што режимот на
Груевски воведе како нормалност во која се одвиваат
сите изборни циклуси од 2008 до денес, ќе сфатиме дека
тука се работи за феудална или деспотска „демократија“
во која општествената пирамида на редистрибуција на
добрата, моќта, правата и обврските, е во потполност
истоветна како и во европските средновековни феудални монархии или во азиските деспотии. Елем, земјата е
во сопственост на монархот кој ја дели на феуди на своите лојални благородници, заедно со населението што е
„врзано“ за земјата. Потоа, од горе надолу се спроведува
насилната „заштита“ на поданиците со помош на монополот на сила, додека од долу, од населението, заштитата
се плаќа со даноци и харачи, како вид „кирија“за животот во родната земја, како вид „лојалност“ што поданиците му ја должат на деспотот.

Самиот перформанс на изборите е
восхитувачки сликовит за опис на тоталната
неслобода на изборното ропство или кметство:
луѓето се водат на избори по список, како
стока на поило, како робови на работа или како
кметови на орање.
Во Македонија, всушност, владее еден вид изборно ропство или кметство, во кое единствена странка во „мирните и ефикасни“ избори е државата, партиската држава на
Груевски, која во непрекината и вечна изборна кампања
егзистенцијално ги врзува во коруптивни, уценувачки
и заканувачки врски – од типот „лојалност за заштита“
– сите жители на земјата до кои разгранетите пипци на
државните институции и лојалните корпорации можат
173

„ефикасно“ да стасаат. Тоа се врски на лојалност за вработување, за да се остане на работа, за да се добие социјална помош, пензија, лојалност за земјоделски субвенции,
тендерска лојалност и што сè не... Самиот перформанс
на изборите е восхитувачки сликовит за опис на тоталната неслобода на изборното ропство или кметство: луѓето
се водат на избори по список, како стока на поило, како
робови на работа или како кметови на орање. За изборот
што можат да го направат во моментот на гласање луѓето
што се доведени да гласаат – влечени за уши и рогови, за
слободното право на избор на овие во душа убиени кметови, можат да зборуваат само набљудувачите од големи
далечини, од други земји или планети. Или, како што
напишал Маркузе: „Со „слободните“ избори на господарите не се укинуваат ниту господарите, ниту робовите...“
Во таа смисла, укинувањето на изборното кметство на
ДПМНЕ во Македонија е можно единствено како укинување на системот во кој тоа перверзно кметство настанало. Значи, партиската држава на Груевски не може, не
треба и не смее да се „реформира“, туку само да се демонтира и укине, за на нејзиното место да се возобнови македонската слобода и демократија.
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ВЛАКНЕСТИ ПАЛМИ
ВО СЛАВА НА
ВМРОКОКО СТИЛОТ!
01.08.2015

Духовното сиромаштво на нашиот capo di
tutti capi стана државна културна и политичка
програма задолжителна за сите.

Кинеската палма ветерница, Џошан палмата, на латински Trachycarpus fortunei, или, како што е кај нас нагалено наречена – влакнестата палма, потекнува од климатски умерените и влажни подрачја на источна Азија, од
суптропските планини на Кина, Тајван и Џошан островите. Првите примероци од оваа палма се прошверцувани во Англија во втората половина од 19–от век, за по
Втората светска војна таа да стане клучниот елемент за
препознавање на луксузните летувалишта на Флорида,
Калифорнија и Медитеранот. Во втората половина од
20–от век, ова палмино дрво веќе прерасна во задолжителна декорација на поштенските разгледници од Мајами Бич, езерото Комо, Капри, Тенерифе, Кан и Ница,
буквално на сите престижни туристички светилишта на
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Јадранот и Егејот, а ја има и на Црното Море, во Јалта и
Крим.
Благодарение на Владата на Република Македонија, Џошан палмата од ова лето господово ќе ја има насекаде по
Скопје и другите македонски градови, зашто – водена од
универзалното разбојничко начело за трошење на украдени пари „easy come, easy go“ – Владата со народни пари
купи и засади 1100 школувани садници од ова, велат, исклучително издржливо суптропско дрво. Вистинскиот
тест на издржливост влакнестата палма ќе треба да го
положи токму овде, доколку го преживее сеуништувачкиот кретенизам на власта на ДПМНЕ кој е најзаслужен
за нејзиното садење во тешкиот домашен амбиент во кој
подеднакво сурово владеат и континенталната клима и
интерконтиненталната глупост на режимот. Навистина,
колку треба да бидат понижувачки глупави и налудничави луѓето што се тискаат на врвот од владеачката пирамида на оваа несреќна земја, за да донесат и спроведат
толку малоумна и несериозна одлука, да увезат и насадат 1100 примероци од палма на која воопшто не ѝ погодува македонската земја?

Навистина, колку треба да бидат понижувачки
глупави и налудничави луѓето што се тискаат
на врвот од владеачката пирамида на оваа
несреќна земја, за да донесат и спроведат толку
малоумна и несериозна одлука - да увезат
и насадат 1100 примероци од палма на која
воопшто не и погодува македонската земја?
Дека садењето палми во Скопје е инфантилно и недомаќински, е толку очебијно самодокажливо, што и на176

оѓањето аргументи во таа дискусија делува како нерационална усилба. Човек чувствува дека однапред е победен од глупоста, зашто влегувајќи во стапица да изгради
сериозна аналитичка аргументација со која треба да побие една разулавена деспотска каприциозност – нешто
што е поставено сосем спротивно од секаква рационална
размисла и од каков и да е домаќинлак, велам, паѓајќи
во стапица да дебатира со глупоста, човек и несакајќи
ѝ дава на значење, ја легитимира како нешто вредно за
дискусија и си ги валка рацете вадејќи ја од септичка
јама и ставајќи ја на свое рамниште како предмет на дискурсот. Но, сепак.
Влакнестата палма не само што не вирее во континентална клима, зашто низ милионите години еволуција овој
вид специјално се прилагодил на влажните суптропски
услови во своите природни станишта, туку таа – во армагедонската ера на глобалното затоплување и еколошкото
освестување на човештвото – веќе стана проблем и во Лос
Анџелес, Мајами Бич и другите градови и летувалишта
во чиишто визуелни идентитети оваа палма дала клучна партиципација. Палмините дрва – со својата непрактичност и тешко одржување – станаа, значи, проблем и
во пребогатите летувалишта во умерената суптропска
клима каде што климатските услови и досега не мораше вештачки да се произведуваат со оросувачи за лето
и засолништа за зима – како што тоа мора (повторно со
украдени народни пари) да го прави партиската држава
на ДПМНЕ, за да ја одржи во живот својата интергалактичка глупост барем до изборите.
А, каков тоа проблем им прават палмите на сиромашките градски власти на Мајами? Во новите планови за
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урбаното зеленило на Мајами палминото дрво веќе во
потполност отсуствува од листите на дозволени дрвја, и
покрај признанието дека тоа е веќе длабоко вградено во
градските идентитети. „Иако се естетски задоволувачки
и изгледаат „тропски“, палмите не ѝ користат на животната средина, не ги прават улиците погодни за престој на
луѓето, не ги намалуваат температурите во градовите и
не ја прочистуваат атмосферата како што тоа го прават
големите шумски дрва“, се вели во образложението на
стручњаците од Мајами. Неодамнешната студија за амбиенталниот учинок на различните дрва покажа дека
палминото дрво (се работи за „нашата“ влакнеста палма)
бара најмногу вода, и тоа неверојатни 1000 литри дневно, а доколку е садена во густи групи, а не во дрвореди,
успева да го разлади воздухот едвам за помалку од еден
степен, додека тврдите шумски дрва бараат пет пати
помалку вода, а во дрворедни формации долж улиците
го разладуваат воздухот и до 5 степени. Но, ова се производи на рационалниот ум и не можат да се применат на
земја во која царува глупоста.
Кај нас, во Царството на Глупоста, садењето на Џошан
палмата не само што ѝ се спротивставува на секоја домаќинска мисла, туку агресивно и понижувачки комично му се спротивставува и на идентификациското
самочувство на Македонците, зашто палми од разбирливи причини тука никогаш не вирееле. И ако на ова се
додаде дека во познатиот космос не постои ниту еден
рационален аргумент во прилог на оваа малоумна одлука на власта на ДПМНЕ, човек мора да се запраша: која е
таа мистериозна инспирација на Вечната Глупост, на таа
Темна Материја што ја исполнува вселената, што имаше
пресудно влијание во одлучувањето да се потроши некој
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милион евра на садење палми? Одговорот на мистеријата е сепак лесен: кретените од власта се маѓепсани од
палмата на ист начин како и од секоја автентична кич
икона, од лажните архитектонски украсни форми, столбови и капители, фризови, лажни штуко орнаменти и
украси, златни огради и фигури, панаѓурски скулптури
и пластики – од сите елементи од кои е изграден „проектот Скопје 2014“, светски познатиот Шизниленд за егзерцирање и уживање во најпростачкиот невкус на вљубениците на кичот. Факт е дека кога ги освојуваа градовите
на високиот туризам, палмините дрва станаа глобална
кич икона, заедно со розовите фламинга, ананас и бамбус аранжманите, разнобојните коктели со чадорчиња,
белопесочните плажи, хула девојките и другите елементи од кич јазикот со кој кај инфериорните непогрешно
се побудуваше перверзната носталгија по она што никогаш не го имале: скапите патувања, луксузот, дремливата колонијална островска атмосфера и аристократската
неодговорност кон украдените богатства...

Факт е дека кога ги освојуваа градовите на
високиот туризам, палмините дрва станаа
глобална кич икона, заедно со розовите
фламинга, ананас и бамбус аранжманите,
разнобојните коктели со чадорчиња,
белопесочните плажи, хула девојките.
Ужасното во нашава кичерска перверзија е што во услови на мафијашки структурирана партиска држава, како
и на лична малограѓанска инфериорност, духовното
сиромаштво и невкус на нашиот capo di tutti capi, влакнестата палма – заедно со сите одвратни кич грдотии од
„Скопје 2014“ – се престори во државна културна и по179

литичка програма задолжителна за сите. Така палмата
од Џошен островите – светската туристичка кич икона
– стана злосторнички фалусен инструмент за културно
силување на македонските граѓани, златен стандард за
наци кичот на ариевските Македонци и задолжителен
елемент на новосоздадениот ВМРОКОКО стил. Аирлија.
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ДЕКУЛТУРАЦИЈА
ИЛИ ПРИСИЛЕН
САМОЗАБОРАВ
08.08.2015

„Па ова го немало ни во комунизмот!“ Хаха, каква
драма на апсурдот!

Не успевам да се присетам кој кажал дека имагинацијата е посилна од знаењето, дека митовите се помоќни од
историјата, а убедувањата од фактите. Кој и да бил тој
мудар човек, кажал вистина што секојдневно се потврдува во свежото македонско искуство под авторитарниот режим на Груевски. Да, кај нас незнаењето испадна
посилно од знаењето, и тоа до таа мерка што игноранцијата стана основниот критериум за напредување во
сите професионални области: кој е билмез – тој напредува. Што се однесува до митовите, и за нив потврдивме
дека се супериорни над историјата, и тоа според истиот
базичен принцип како и кај знаењето: колку што е митот поинфантилен, толку е помоќен. Но, и тука внесовме
иновација: во Македонија историјата беше поразена не
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од моќта на новоизмислените митови за Алехандро и неговите фаланги, туку од интелектуалната мрза, тапоста
и заборавот што на мнозинството им го избришаа сеќавањето за сопственото минато. Овој самозаборав како
да беше ментална основа граѓаните на земјава да му се
поддадат на перењето мозок, што во нивните глави создаде еден вид самоспознавачки вакуум во кој се смести
кичерскиот мит за натчовечката македонска раса што
јадела со вилушка и лажица, и пишувала (со двете раце,
разбира се!) уште од палеолитот. И конечно, за супериорноста на убедувањата над фактите, и тоа го докажавме
исто така со мала модификација: кај нас се покажа дека
од фактите се посилни не убедувањата (кои одамна ја напуштија земјава), туку чистите глупости што прераснаа
во државно–вмровска религија на мистично познавање
на Светото Ништо. Но, сакав да зборувам за диригуваниот самозаборав или таканаречената декултурација што
тоталитарниот режим на ДПМНЕ ја изврши врз македонската младина.

Кадарот шета по одвратни вецеи, со искорнати
умивалници и светилки, со искршени
,
огледала и дегутантни флеки од рѓа и вода по
ѕидовите – еден ужасен поглед на крајот на
цивилизацијата, нестилизиран но натурален и
безмилосен како сценографија за дистопијата
во која дивее Лудиот Макс.
Пред некое време гледав телевизиска репортажа за катастрофалната состојба во која се наоѓаат студентските
домови во престолнината. Туку наеднаш – слушајќи
исказ од млад паталец за состојбата во домовите – бук182

вално ме разнесе сознанието за размерите на декултурацијата и историскиот самозаборав што е извршена врз
македонските млади поколенија во ерата на груевизмот.
Ситуацијата на екранот беше како од висококвалитетна
британска пародија: стои младиот жител на студентски
дом зад камерата, и зборува анонимно, плашејќи се разбирливо дека корумпираната државно‒партиска мафија што управува со домовите ќе го исфрли од домот.
Кадарот шета по одвратни вецеи, со искорнати умивалници и светилки, со искршени огледала и дегутантни
флеки од `рѓа и вода по ѕидовите – еден ужасен поглед
на крајот на цивилизацијата, нестилизиран но натурален и безмилосен како сценографија за дистопијата во
која дивее Лудиот Макс. Обземен од хипнотичката моќ
на инферналната сценографија на студентскиот дом,
како да заталкав со умот и престанав и да го слушам
згрозениот младинец, кога ме разбуди театралниот
завршеток на неговиот исказ: „...па ова го немало ни во
комунизмот!!!“ Хахаха, каква драма на апсурдот, каква
урнебесно смешна глупост изусти младинецот! Укажувајќи на комплетно уништените студентски домови во
сегашноста на либерално демократскиот рај, во желба
да направи драмски крешендо во исказот, детето ја споредува грдата сегашност со „страшното време на комунизмот“, со метафората за пеколот на земјата што ја научил во државно школо! Вистински климакс на апсурдот.
А, всушност, токму во тој „комунистички пекол“ сите
овие домови биле изградени, нови и богато опремени,
со архитектура споредбена со која било земја од развиениот запад. Денес, во амбиентот на „Скопје 2014“ и на
распадот на јавните и културните вредности во нашата
земја, кога го гледате студентскиот дом „Гоце Делчев“ на
архитектот Константиновски, како да гледате вселен183

ски брод создаден од некоја супериорна цивилизација
од вселената, што слетал по грешка и останал заробен
како споменик на нечии недостижни знаења и умеења, незамисливи општествени вредности и стандарди
и несфатливи уметнички дострели; останал заробен во
град во кој царуваат варварството и примитивизмот на
цивилизација што догорува и тоне во сопствената ентропија. А, тоа, кутрото дете, имаше право: ова не само што
го немаше во „комунизмот“, туку вакви грдотии не можеа да се сонуваат ниту во кошмарни сништа. Всушност,
она што ме потресе не е контрастот помеѓу времето кога
се градеа студентските домови и сегашноста кога тие
пропаѓаат во фекална какофонија, туку размерата на
тажното незнаење на студентот за сопствената земја, за
сопственото минато, самозаборавот што е генериран со
смислен процес на кретенизација во државните школи
и тоталитарните медиуми, каде што во детските мозоци
когнитивната одаја наменета за нивно самозпознавање
ја исполнуваат со пропагандно ѓубре.

Овие десет генерации златни деца се жртви
на македонскиот преродбенички културоцид,
на најсуровиот масовен злостор што го
изврши дпмнеовската преродба, на планската
кретенизација на младите со помош на
образовниот апарат и јавните медиуми.
Веќе десет школски генерации млади Македонци шетаат по библиската земја (и по белиот свет) со дупка во
мозокот на местото каде што требало да бидат сместени
фактите за нивното историско, културно и идентитетско
самоспознавање. Овие десет генерации златни деца се
жртви на македонскиот преродбенички културоцид, на
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најсуровиот масовен злостор што го изврши дпмнеовската преродба, на планската кретенизација на младите со
помош на образовниот апарат и јавните медиуми. Основниот зафат од оваа монструозна регресивна револуција
(која е дистинктивно својство на секој вистински фашизам), беше со насилна пропагандна лоботомија на овие
деца да им се всади лажен преродбенички идентитет
монтиран од произволни извадоци од далечното мистифицирано минато ‒ налудничав идентитетски пачворк
од кичерски сликовници и романсирани биографии на
Александар III Македонски. Оваа идентитетска халуцинација за „постанокот на нацијата“, измислена од лудаци
без какво и да е знаење и морални ограничувања, во Македонија набргу стана херојски мит кој се проповеда со
религиска страст и прозелитизам. Ефикасноста на овој
ирационален говор е секогаш голема, зашто се темели на
исконската потреба на човекот со религија да ја пополни
менталната празнина на стравот и незнаењето. (Од оваа
потреба потекнува и навидум контроверзното човечко
својство поради кое луѓето најтврдоглаво веруваат токму во оние работи за кои не знаат ништо.)
Добронамерен и наивен човек ќе се запраша чуму ѝ е
на партиската држава на ДПМНЕ сета таа бламажа околу античките корени на нацијата, зошто толку ужасни
културни жртви, уништени или оштетени генерации
на млади луѓе, зошто сите неподносливо глупи објекти
и споменици од „проектот Скопје 2014“? Одговорот е во
познатата дефиниција на Орвел во неговата „1984“: „Тој
што го контролира минатото ја контролира иднината.
Тој што ја контролира сегашноста го контролира минатото”. Измислувањето на минатото е всушност најмоќното оружје за контролирање на сегашноста и иднината.
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Затоа сите вистински тоталитаризми, сите диктаторски
режими што претендирале на вечна несменливост, со
манијакална посветеност се нафаќале на временскиот
инженеринг и на историскиот ревизионизам. Орвел го
дообјаснува ова суштинско својство на тоталитаризмот
со ставот дека задолжителниот историски ревизионизам е само алатка на режимот во процесот на потполното
ментално, морално и физичко потчинување на луѓето.
Јасно е, затоа, дека во инсталирањето на тоталитаризмот,
Груевски и неговата ДПМНЕ извршија декултурација на
Македонија што е злостор многу поголем и подалекосежен отколку оние што ги извршија во областа на политичкиот и финансискиот криминал, секако преголем
за да може да се спика во поимот „политичка криза“.
А, бидејќи културното и менталното заздравување на
жртвите на овој културоцид очигледно не е императив
во мерките препорачани од меѓународната заедница,
есенското обновување на процесот на политичкото отстранување на Груевски и неговата партиска држава од
македонското општество ќе треба да отпочне не само со
интензивирање на општограѓанското незадоволство и
со ширење на фронтот на борбата, туку и со истакнување
на културните програмски цели како најважен императив на борбата.
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СЛУЖБЕНАТА
ВИСТИНА ЗА
МАКЕДОНСКИОТ РАЈ
15.08.2015

„Во рајот не постојат убиjци.“

Пред некој ден го гледав филмот „Дете 44“, една скапа
американско-англиска продукција со моќна продуцентска и филмска екипа, за која, само неколку месеци
по премиерата, може да се рече дека е тотално промашување. Ниту сјајната актерска екипа (Том Харди, Гери
Олдман, Винсент Касел и други), ниту продукцијата
на Ридли Скот не му помогнаa на филмот да оствари
некоја забележителна комуникација со гледачите. Но,
филмската критика и не е тема на колумнава, почитувани читатели, туку една несекојдневна асоцијација
што ме стресе гледајќи го ова потпросечно остварување.
Филмот треба да биде крими трилер за сериски убиец
на деца во Сталиновиот Советски Сојуз, литературна
фикција инспирирана од вистинската приказна за нај187

големиот советски сериски убиец Андреј Чикатило. Заплетот во сосем конфузниот филм всушност не се плете
околу текот на истрагата или случувањата врзани за пронаоѓањето на монструозниот убиец, туку околу дискрепанцата помеѓу стварноста, ужасната стварност – која,
патем, во филмот е невешто и црно–пропагандистички
насликана многу погрдо од Дантеовиот Пекол – и службената вистина на советската тоталитарна држава во која
оваа стварност е прогласена за рај на земјата. Елем, во
филмот набргу станува јасно дека постојат веќе 44 млади жртви, но никој во Сталиновиот рај не смее да претпостави и службено да потврди дека се работи за сериски убиец зашто сериските убиjци – според службената
пропаганда – ги произведува само расипаниот капиталистички систем. „Во рајот не постојат убиjци“ е клучната изјава во филмот, околу чиешто побивање се случува
целото матно и неконзистентно дејствие во приказната.
Изненадувачката асоцијација што ме погоди гледајќи го
овој матен филм беше сличноста на дискрепанцата помеѓу вистинската и службената стварност – што е фактичкиот лајтмотив на филмот – со денешната стварност
на либерално–демократскот капиталистички рај кој со
огномет и шампањско уште во деведесеттите бешe прогласен на глобално ниво. Неверојатно е колку официјалната верзија за рајот на земјата и крајот на историјата што
требаше да настапат по падот на реалниот социјализам,
сè помалку наликува на грдата стварност што се тркала
овие 25 години по земјата. За да не ја ширам приказнава
преку белиот свет, ќе ја спомнам само ситуацијата кај нас
во последнава декада. Тука, растојанието помеѓу јавната
и формалната институционална „вистина“ што за состојбите во земјава ја шири гебелсовската пропаганда на
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партиско-мафијашката држава на Груевски и ДПМНЕ, е
веќе споредливо големо како и кај иконичните тоталитаризми на Хитлер и Сталин од дваесеттиот век. Меѓутоа, дискрепанцата помеѓу пропагандната стварност на
една диктатура со изворно нацистичка идејна подлошка
каква што е „нашава“, веќе не е интересна тема за мене,
по девет заморни години констернирано укажување
на неа. Не. Мене ми е во последно време многу поинтересна лажната стварност што за партиската држава на
Груевски со години се плете во официјалните извештаи
на Европската Заедница и ОБСЕ, како и во изјавите на
странските влади и дипломати.

Мене ми е во последно време многу
поинтересна лажната стварност што за
партиската држава на Груевски со години се
плете во официјалните извештаи на Европската
Заедница и ОБСЕ, како и во изјавите на
странските влади и дипломати.
Ако ги препрочитате сите извештаи на Европската комисија за проширување или извештаите за лажираните
избори во земјава од 2008 година наваму, ќе забележите, почитувани читатели, дека службените претставници на европскиот и светскиот либерално демократски
Рај ниту на едно место не ја признале инсталацијата и
злосторничкото функционирање на овдешната тоталитаристичка диктатура. Значи, во сите овие писанија
на ниту едно место не е нотирано дека во Македонија е
системски суспендирана демократијата, дека државните институции се партизирани до нивото на еднопартиските тоталитаризми од дваесеттиот век и дека овдешната стварноста нема ни допирни точки со уставниот
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поредок или со принципите на отворено демократско
општество. Во сите извештаи, дури и во случаите на еклатантни изблици на авторитарната диктатура – како што
беше полициското бркање на пратениците од парламентот или фалсификувањето на личните карти и гласачките списоци, или организираното носење лажни избирачи од странство – овие ужаси се квалификуваат или како
проблеми на младата демократија или како воопшто да
не се случиле! За буквално сите овие злостори кои се потполно невозможни дури и во сосем неефикасна и корумпирана демократија, а се можни само и единствено во
сосем консолидиран тоталитарен ситем во кој трите власти и сите независни институции се стопени во партиски субординиран извршен орган, странците зборувале
упорно само како за проблеми во практикувањето на демократијата што треба (и може) институционално да се
надминат. Зарем ова не ви личи на едно ново едноумие,
едно ново службено слепило за вистинските аспекти на
стварноста, еден нов тоталитаризам, што не сака да признае дека во Светскиот Рај на либералниот капитализам
може да постои авторитарна диктатура и партиско-мафијашка држава што човечките права, индивидуалните
граѓански права и демократијата како таква ГИ ПРАВИ
ИНСТИТУЦИОНАЛНО ПОТПОЛНО НЕВОЗМОЖНИ?

Зарем ова не ви личи на едно ново едноумие,
едно ново службено слепило за вистинските
аспекти на стварноста, еден нов тоталитаризам,
што не сака да признае дека во Светскиот Рај
на либералниот капитализам може да постои
авторитарна диктатура и партиско-мафијашка
држава.
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Конечно, ако ги препрочитаме неколкуте ливчиња од
Договорот во Пржино и неговиот Протокол, ќе воочиме
дека овие два клучни политички документи, во кои се
концентрирани сите усилби на меѓународната заедница (и сите пусти надежи на македонските граѓани) за
извлекување на Македонија од општествено-политичкото самоуништување, практично со НИТУ ЕДЕН ЗБОР
не ја именуваат или објаснуваат политичката состојба
што треба да ја разрешат. Во Договорот и во Протоколот
воопшто не може да се сфати зошто се тие составени и
потпишани, и, најпосле, што треба со нив да се разреши!? Најконкретни зборови со кои се именува грдата
стварност на груевистичката тоталитарна партиско-мафијашка држава се: „кризата“ – во точка 2 од договорот,
„предизвиците со кои се соочува земјата“ – во точка 3,
„критични и досега невидени предизвици“ – во точка 4,
и толку! Добро, ќе речете, па договорот и протоколот и не
се документи во кои треба да се квалификуваат состојбите во земјава, ниту да се дебатира околу именувањето
на причините за системското уништување на демократијата. Да, не се. Но, ниту во деталните прeпораки на
Прибе не постои ниту една системска квалификација
за состојбите што се анализирани, туку сето она за што
зборуваат препораките се мерки што треба постоечките институции да ги спроведат за да се надмине „политичката криза“. Впрочем, полниот назив на телото што
ги изготви препораките е „Експертска група за системските проблеми на владеењето на правото поврзани со
прислушувањата откриени во пролетта 2015“, што значи
дека ниту во називот на групата, како и во целиот извештај, не се согледува, опишува и признава македонската
тоталитарна стварност, туку се укажува само на индикации за системски повреди на владеењето на правото што
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треба допрва институционално да се истражат, утврдат
и исправат. Од сите извештаи произлегува дека во овде
ништо стварно страшно не се случило со демократијата, туку дека само се појавиле (наеднаш, пролетоска, со
Вистината за Македонија) индикации што укажуваат на
можни проблеми. И, нормално: поради ова сите се однесуваат како ништо и да не се случило. И злосторничките
власти и корумпираните и партизираните институции
и меѓународната заедница, откако сите утврдија дека
ништо не се случило што не може институционално да
се разреши, отидоа на заслужен одмор... А, оваа службена стварност, за жал, неверојатно наликува на филмското тоталитаристичко начело, кое во денешниве околности би гласело дека „Во либерално капиталистичкиот
рај не постојат сериски убијци на демократијата, владеењето на правото и човечките слободи и права“.
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КОЈ ИМ ПРОСТУВА НА
ВИНОВНИТЕ, ГИ КАЗНУВА
НЕДОЛЖНИТЕ
22.08.2015

Не е потребна некоја длабока анализа за да се
сфати дека единствената полза од законодавната
дефокусација во „решавањето“ на „политичката
криза“ може да ја имаат само партиите на власт.

Еден добронамерен пријател, уште пред многу години, ме
советуваше доколку сакам некој да ми ја чита статијата, никогаш да не ја почнувам со латински цитат. Еве, почитувани читатели, се обидувам да ја надитрам пријателската мудроштина со префрлањето на латинскиот цитат во некоја
подолна реченица, подалеку од почетоков на колумнава.
А, конечно, зошто би инсистирал на латински цитати, кога
сакам да пишувам за нешта што денес ѝ се случуваат на библиската земја и нејзиното несреќно стадо? Морам да признаaм дека ме привлекуваат старолатинските афоризми и
изреки, зашто успеваат со толку малку зборови, јасно и лапидарно, да искажуваат работи што уште пред две илјади
години на луѓето им биле „закон“, нешто сосемa недискутабилно, потврдено во бескрајно многу ситуации во мина193

тото и запишано во римското право и во обичаите. Токму
затоа, колку повеќе во денешната „политичка криза“ ги
кршиме овие стари принципи, што и пред илјади години
се сметале за темелни здраворазумски начела, и колку повеќе тетеравиме како затруени со метилосана ракија околу
работи што уште во антиката се сметале за фундаменти на
логиката на правото, толку сме повеќе закопани во јамата
на сопственото цивилизациско заглупување. За жал.
Всушност, сакам да го образложам моето незадоволство со
текот на „решавањето“ на „политичката криза“, цитирајќи
едно темелно начело на римското право, што гласи вака:
Abusus non tollit usum. Или, на нашински, злоупотребата
не го укинува правилото, односно кршењето на законот
не укажува непосредно дека самиот закон е лош. Тоа понатаму значи дека е сосемa погрешно случаите на системското кршење на уставот и законите да се решаваат само со
нивното менување, како тие да се единствените виновни
(а не криминалците што ги кршеле), туку првин треба да
се казнат виновниците за масовната криминализација на
земјата. Дури потоа, откога злосторниците ќе се најдат зад
решетки, треба да се пристапи кон усовршување на законските решенија што ќе гарантираат фер и демократски избори, владеење на правото, и, со еден збор, подобра иднина.
А, токму овој темелно и принципиелно погрешен пристап
во решавањето на „кризата“ запнаа да го форсираат нашите
меѓународни пријатели, советодавци и ментори, заедно со
виновниците за системското суспендирање на правото во
Македоња – партиите на власт предводени од нацистичката ДПМНЕ. Не дека законите што се на сила не треба да се
менуваат, таман работа, бидејќи се работи за закони често
неуставни, неправедни, неписмени, криминални и дури
малоумни. Се разбира дека овие закони мораат да се мену194

ваат, зашто ги донела нелегална глутница на ништожници–послушници што само кренале раце во еден нелегален
парламент, за да ги изгласаат овие дилетантски и криминални псевдозаконски текстови што потоа ги нарекуваме
закони. Секако дека овие закони треба и мора да се менуваат, но не постои ништо попогрешно од тоа овие измени
да се сметаат за доволни за демонтирање на еден консолидиран тоталитаризам, исто како што е надвор од памет да
се дозволи во нивното менување да учествуваат и за нив да
одлучуваат истите криминални умови што претходно ги
создадоа и бесрамно ги кршеа и злоупотребуваа.

Не постои ништо попогрешно од тоа
овие измени да се сметаат за доволни
за демонтирање на еден консолидиран
тоталитаризам, исто како што е надвор од
памет да се дозволи во нивното менување да
учествуваат истите криминални умови што
претходно бесрамно ги злоупотребуваа.
Конечно, сите како да заборавивме во што се состои суштината на македонската општествена, културна и цивизациска криза, што меѓународната заедница нагалено ја
нарече „политичка криза“? Како да заборавивме дека овде
Груевски и ДПМНЕ извршија вистинско укинување на републиката и на демократијата, на уставниот поредок и на
владеењето на правото, на слободите и правата на граѓаните. Како да исчезна вресокот на онеправданиот и осиромашениот народ поради воведувањето на тоталитаристички
систем на еднопартиско владеење со мафијашки структуриран систем на субординација во сите институции на
државата? И, како да го заборавивме свилениот гајтан околу вратот на припадниците на библиското стадо, што овој
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режим го држи егзистенцијално стегнат, за да се одржува
со бесконечно лажирање на изборите, и со мобилизација
на сите државни органи, институции и корпоративниот
капитал во полза на вмровската партија-држава? Зарем
заборавивме дека суштината на нашава криза е – како во
начелото на старите Римјани – првин и најмногу во прекршителите на уставот и законите, а дури потоа во самите
закони? Што мислат „работните групи“ дека ќе „поправат“
во функционирањето на тоталитаристичката партија-држава, само менувајќи ги решенијата во некои посебни закони (како што се изборниот законик или законот за обвинителство)? Навистина не знам. Однесувањето на водачите
на криминалната ДПМНЕ ми е сосема јасно: тие се злосторници што се борат за својот опстанок, впрочем, тие се како
вируси – друго и не знаат. И другарите од СДСМ ми се јасни
– тие мораат да се однесуваат „конструктивно“, зашто тоа
им го диктираат нашите единствени сојузници од белиот
свет: моќниците од ЕЗ и САД. Но, зошто тие моќници –
светските заштитници на правдата, демократијата, слободата и владеењето на правото, прават такви катастрофално
погрешни процедури за разрешување на „политичката
криза“ во нашава несреќна земјичка, е, нивните мотиви не
ми се доволно јасни.

Како да исчезна вресокот на онеправданиот и
осиромашениот народ поради воведувањето
на тоталитаристички систем на еднопартиско
владеење со мафијашки структуриран систем
на субординација во сите институции на
државата?
Lex de futuro, iudex de praeterito, велат старите Римјани,
или, законот се бави со она што ќе биде, а судијата со она
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што било. Има ли нешто нејасно во овој принцип? И, кому
може да не му е јасно ова начело за временските приоритети на општествената акција, односно дека првин доаѓаат
судските процедури за казнување на одговорните за прекршувањата што веќе биле сторени, за криминалите што
ја предизвикаа кризата, а потоа се прават законите што ќе
ја подобрат иднината. Како можат нашите ментори од либерално капиталистичкиот Олимп да грешат олку принципиелно, сосема спротивно од логиката на римското право, логиката што и денес е темелот врз кој функционираат
општествата на либералниот капитализам? И, конечно,
кој има полза од оваа злоупотреба на здравиот разум? Не е
потребна некоја длабока анализа за да се сфати дека единствената полза од законодавната дефокусација во „решавањето“ на „политичката криза“ може да ја имаат само партиите на власт, зашто на овој начин, со „конструктивното
учество“ во „политикиот процес“, тие всушност го поплочуваат патот кон сопствената аболиција. Тие, како ништо
да не се случило во меѓувреме, како да не се разоткриени
во нивниот magnum crimen, го подготвуваат нивното повторно учество на изборите, и веројатно нивното повторното системско, тоталитаристичко лажирање, што ќе води во
општествена криза на којашто веќе никој нема да може да
ѝ го согледа излезот. Римјаните и за оваа ситуација создадоа
правно начело, кое гласи: Qui parcit nocentibus, innocentes
punit, што во превод значи: Кој им простува на виновните,
ги казнува недолжните.
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ОБЛИТЕРАЦИЈА И
КРЕТЕНИЗАЦИЈА
12.09.2015

Менувањето на резултатите и последиците од
Втората светска војна може да биде смртоносно
за Македонија.

Тукушто се вратив од една митолошка гора што стрмно
се урива во Бјалото море, во чии темнозелени, небаре
црни сенки, некогаш фрлале чифтиња опасните Кентаури; гора, од чии моќни илјадагодишни дабови бил изделкан славниот Арго – бродот што Јасон и неговата дружина ги однел во нивната потрага по Златното Руно. Тукушто вратен, велам, од вонвременски простори во кои
мислата слободно блудее, назад во татковината, ме притиснаа мисли за непоимливоста на времето, кревкоста
на паметењето и неговата злоупотреба... И, си мислам,
испаѓа како времето да ни шиба во лицата со силина на
оркански ветар, ни ги затвора очите и нè тера да ѝ го свртиме грбот на иднината, и да гледаме примижувајќи со
насолзените очи само во минатото кое, пак, несопирли198

во исчезнува во темната далечина, потиснато од временската бура што никогаш не стивнува...
Да, за жал, ние стануваме свесни само за настаните што
веќе се случиле, така што приказните за иднината и сегашноста се бајки за трансцендентни искуства: ние не
можеме да појмиме ништо друго освен трошките од
реалноста што едвај некако сме успеале да ги запаметиме, трошки што по случај се залепиле за нас. Значи,
паметењето на минатото е практично сè што имаме во
свеста; сите факти, сите знаења и сите умеења се изградени само од сеќавања. Конечно, самите фундаменти на
човековата моралност се изградени од запаметени факти и вредносни судови или, како што напишал Алфред
де Вињи, од каква корист е паметењето на фактите, ако
не ни служи за премерување и примерување на доброто
и злото?

Токму затоа бришењето на минатото од
главите на луѓето и, потоа, измислувањето
лажно минато, е најмоќна алатка во рацете
на идеолошкиот апаратус на државата –
образованието, медиумите и црквата – за
кретенизација и потчинување на луѓето.
Токму затоа бришењето на минатото од главите на луѓето и, потоа, измислувањето лажно минато, е најмоќна
алатка во рацете на идеолошкиот апаратус на државата – образованието, медиумите и црквата – за кретенизација и потчинување на луѓето. Бидејќи сите човечки
вредности, буквално сите дарови на свеста и совеста се
сочинети од минатото, па луѓето без минато претставуваат дехуманизирана и дезориентирана ниско органи199

зирана материја, спремна да верува и да им се потчинува и на најглупите и најгнасните пророци, преваранти и
злосторници.
Луѓето без минато, всушност, автоматски стануваат државјани на Македоња. Колку државата повеќе хипертрофирала во своите аспирации да ги контролира сите
аспекти на животот, значи, колку е таа повеќе тоталитарна, толку е минатото повеќе злоупотребено и лажирано.
Практично, минатото е прва потврдена и документирана жртва на сите тоталитаризми. И, ако во негова одбрана не застанат луѓето што го негуваат сеќавањето, како
и оние што ги ценат вредностите што тоа ги создало (со
еден збор: луѓето што се сеќаваат на слободата), минатото станува премногу лесна жртва, зашто и самото е создадено од инхерентна непоимливост и сложеност.
Ова ламентирање над кревкоста на минатото што толку ги предизвикува историските ревизионизми и сите
видови историски силувања, овојпат не е предизвикано
од некој ненадеен увид во уште едно ново силување; не
– овие мисли ми се затркалаа читајќи една сосем споредна и далечна вест. Ми се закачи така за око заталкан
извештај од неодамнешно истражување на јавното мнение изведено од една британска агенција (British ICM
Research agency) врз анкетен урнек од 3.000 граѓани на
Велика Британија, Франција и Германија. Од извештајот
произлегува дека повеќе од 43 проценти од испитаните – најголемата група – мислат дека армијата на САД
ја одиграла главната улога во борбата против фашизмот
и во ослободувањето на Европа во Втората светска војна. Повеќе од 50 проценти од Германците и повеќе од 61
процент од Французите веруваат дека биле ослободени
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од Американците, а небаре половина од Британците се
убедени дека британската армија ја одиграла клучната
улога во победата над Хитлеровите армии и завршувањето на војната. Само незначителни 8 проценти Французи
и 13 проценти Германци ѝ даваат заслуга на советската
Црвена армија за победата!
Како е ова можно? Мислите ли дека ваквите убедувања
се случајни, дека се работи за обична интелектуална
мрзливост или неписменост на испитаниците? Не, очигледно е дека на граѓаните на водечките европски нации
некој им ја избришал меморијата за основните факти од
Втората светска војна и на нивно место ставил елементи
од некаква первертирана историја, елементи арогантно
спротивни на податоците, настаните и бројките што сè
уште стојат непроменети во сите документи и историографии!
Вистинските податоци – денес достапни на секое дете!
– велат, на пример, дека во целата Втора светска војна
Советскиот Сојуз имал околу 9 милиони загинати војници (од кои 3,5 милиони во германско заробеништво);
од Хитлеровите армии загинале 5,5 милиони, додека
Соединетите Американски Држави и Велика Британија
имале 383 илјади, односно 404.000 загинати војници.
Но, структурата на овие ужасни бројки на загинати млади луѓе јасно укажува на воените „заслуги“ за победата
над нацизмот или за „процентот на учество“ во ослободувањето на Европа на земјите победнички: на Источниот фронт загинале повеќе од 4,5 милиони фашистички
војници, што е повеќе од четири петини од вкупните
загуби на Хитлеровите армии во целата војна. Од друга
страна, на Западниот фронт или, подобро, на сите фрон201

тови што ги воделе западните сојузници – на Западниот,
Африканскиот и Италијанскиот фронт – тие успеале да
убијат вкупно помалку од 400.000 фашистички војници.
Само еден поглед на неспорните податоци за Втората
светска војна покажува дека таа, практично, како да се
одвивала само помеѓу нацистичка Германија и нејзините фашистички сателити, од едната страна, и социјалистичкиот Советски Сојуз од другата, а дека западните
сојузници играле второстепена (иако ненадоместливо
скапоцена) ролја. А дека победата над фашизмот и ослободувањето на Европа е во најголема мера заслуга на
Црвената армија која самата уништила повеќе од 75 проценти од вкупната воена сила (луѓе, оружја, средства) на
Хитлеровите армии!

Испаѓа дека поништувањето на клучната улога
на КПЈ, Јосип Броз Тито, НОВ и ПОЈ, како и
суштинската улога на македонските комунисти
и партизани за создавањето на современата
македонска држава и не е толку фрапантно.
Два заклучока – од оваа навидум маргинална и езотерична ујдурма – се наметнуваат како интересни за жителите на вечна Македоња. Првиот е: ако некој веќе успеал на глобално ниво да ја помножи со нула заслугата на
Црвената армија за најголемата и најскапо платената воена победа во историјата на човештвото, победа над најголемото зло што се појавило на планетава, фашизмот,
тогаш во пазувите на оваа грандиозна мемориска анихилација и не било толку тешко бришењето на колективната меморија што груевизмот го изведе во нашата земја.
Испаѓа дека поништувањето на клучната улога на КПЈ,
Јосип Броз Тито, НОВ и ПОЈ, како и суштинската улога на
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македонските комунисти и партизани за создавањето на
современата македонска држава и не е толку фрапантно, споредено со облитерацијата на улогата на Црвената
армија во победата над Хитлер, што очигледно е извршена во земјите–лидери на „слободниот свет“.
Вториот заклучок е ова: бришењето на меморијата, бруталната облитерација на фактите од историјата на дваесеттиот век, не е цел за себе, демек, само злонамерна
манипулација за да се кретенизираат народите, туку
тоа е средство за стратешко геополитичко менување на
резултатите на војната! Во последните децении ние сме
жртви на една мундијална операција на бришење факти за блиското минато и на ревидирање на историјата,
но сведочиме и на најголемата операција за корегирање,
менување и комплетно пресвртување на практично
сите базични геополитички, идеолошки, културни и морални поуки, поставки и исходишта на Втората светска
војна, што половина век му служеа на светот како фундаменти за развој на вкупната култура на човештвото.
А менувањето на резултатите и последиците од Втората
светска војна може да биде мошне смртоносно за Македонија, зашто таа самата е резултат и непосредна последица на најголемата од сите војни.

203

СПЕЦИЈАЛНАТА
ОБВИНИТЕЛКА КАКО
МАКЕДОНСКИ МОЈСЕЈ
19.09.2015

Кој ќе го поведе библискиот народ кон ветената
земја?

Ја гледав, некни, егзалтираната атмосфера со која е исполнета осмата точка од Протоколот (членот 6 од пржинскиот Договор), за избор на Специјален јавен обвинител, на чиишто плеќи по сè изгледа ќе падне целокупниот товар за разрешување на најголемата партиско-мафијашка афера во Европа. Не можев да се ослободам од
едно шизофренично чувство дека истовремено гледам
два сосем различни настани – едниот што се одвива визуелно и на него сите се радосни и еуфорични, и другиот,
што се одвива според логиката на настаните што претходеа, како последица на ужасните сознанија за пропаста
на македонската демократија и култура, и е обвиен со
сериозност, траорност и трагичност... Кошмарно спротивставените слики и значења се редеа буквално како во
204

сон. На што и кому се смееја сите оние луѓе што – според
суштинската логика на настаните – би требало да присуствуваат на почетокот на македонскиот Нирнбершки
процес, ниту денес не ми е јасно. Што ѝ беше толку мило
на новоизбраната Специјална јавна обвинителка, кога
првото што таа би морало да го направи – небаре веднаш
по инаугурацијата – е да ги поапси сите функционери
на власта, и против нив да подигне обвиненија за најголемиот партиско–државен криминал, за невидената
корупција, злоупотребата на власта, културната девастација и масивното ограбување на националното благо?!
Морам да ви признаам, почитувани читатели, дека имав
вистинска блокада во мозокот, гледајќи ја госпоѓата Јанева како среќно и блажено се насмевнува и им благодари
на сите што ја поддржаа – како да е тукушто избрана за
најубавата обвинителка на новогодишниот бал на судиите и обвинителите, а не за потенцијално најстресната,
најодговорната и најопасната функција во Републикава?
Дали е новоизбраната Специјална обвинителка свесна
што ја чека и дали господата што ја избрале ја информирале што се очекува од неа? Не стекнав јасна претстава
дали на последниве прашања некој може да ми даде потврден одговор, но некои сосем базични, здраворазумски
сомнежи како црни облаци ми ја затемнија мислата.
Гледајќи ги тие несоодветни и дури непристојно весели
гестикулации и честитања, ме стегна остро и болно сознание за тоа како ние изгледаме од страна: странците
веќе подолго време нè сметаат за нација на ментално
ретардирани, но затоа ние не пропуштаме ниту една
прилика да им докажеме дека се стопроцентно во право.
Всушност, целата приказна за специјалниот обвинител
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е оригинерно еден „тенок“ магионичарски трик, наменет за провинциска изведба пред ретардирана публика,
со кој ќе се изврши сценска претворба – помогната со
музички „туш“, сценска магла, спот рефлектори и кич
сценографија – на едно системски оболено општество
во претсмртна фаза на раскринкан мафијашко–партиски тоталитаризам, во оздравена, излечена и подмладена демократија на неолибералниот капитализам што
триумфално ќе се појави од зад сцената. Во оваа магионичарска претстава од измислената институција на
Специјалниот обвинител се очекува да направи ЧУДО,
зашто илузионистичката забава се темели токму на неодоливата човекова потреба да верува во чудовишната
разрешница на сите безизгледни ситуации. Самата појава на Специјалната обвинителка – една пријатна, на прв
поглед симпатична и во секоја смисла обична жена, заедно со нејзините насмевки што оддаваат како бездна
длабоко неразбирање на ситуацијата – всушност само
го зголемува ЧУДОТО, намалувајќи ја веројатноста тоа
да се случи. Зашто, самото страсно очекување на чудото,
вербата во остварливоста на неможното, ја заслепува човечката перцепција на стварноста и ја прави можна магионичарската претстава.

Самата појава на Специјалната обвинителка
– една пријатна, на прв поглед симпатична
и во секоја смисла обична жена, заедно
со нејзините насмевки што оддаваат како
бездна длабоко неразбирање на ситуацијата
– всушност само го зголемува ЧУДОТО,
намалувајќи ја веројатноста тоа да се случи.
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Но, ако ги подотвориме очите и ја потпуштиме здраворазумската мисла да ја засече сценската магла, ќе видиме дека законската поддршка за Специјалиот обвинител
ја донесе нелегално мнозинство во парламентот, за изборот на личноста се согласи првообвинетиот злосторник
што треба да одговара за милијарди украдени евра од Македонците и за нивно колективно преквалификување во
нација со специјални потреби, а пак, изборот го изврши
и ја „прими“ заклетвата на новоизбраната обвинителка,
тело составено од обвинители што ги прекршиле своите
заклетви не вршејќи ја својата работа и обезбедувајќи ѝ
го монополот на сила на мафијашко–партиската власт.
И, конечно, што има повеќе новоизбраната Специјална
обвинителка што немаа(т) постојниот јавен обвинител
и стоте обвинители со него? И, тие се избрани од истите
нелегални и искомпромитирани тела, составени од луѓе
што ги прекршиле своите заклетви и што го кривотвореле правото во полза на партиско-мафијашка дружина. И
тие имаа(т) сосем конкретни и специјални надлежности
за заштита на уставниот поредок, правото и правичноста
од политичката и од криминалната мафија, но тие ги искористија надлежностите да ѝ служат на мафијата, а не
да се борат против неа. И постојното Јавно обвинителство
– исто како и новосоздадената институција на Специјалниот обвинител – ги има уставните гаранции дека е автономно во извршувањето на своите надлежности и независно од политички и од криминални влијанија, па што?
Зошто би очекувале од истите компромитирани луѓе, од
истите тотално инструментализирани институции, во
комплетно негибнатиот тоталитарен политичко–правен амбиент и мафијашка кадровска распределба во
земјава, велам, зошто би очекувале од истите околности
да произлезе не само различна, туку дијаметрално раз207

лична, дури спротивна разрешница? Па, Ајнштајн така
го дефинирал лудилото: да ја правиш истата работа повторно и повторно, и да очекуваш различен резултат!

Ајнштајн така го дефинирал лудилото: да ја
правиш истата работа повторно и повторно, и
да очекуваш различен резултат!
Иако е комплетно ирационален, концептот на „чудото“ е
фундаментален за сите монотеистички религии, а може
да се рече дека тој потекнува од самата човекова потреба
да верува. Чудото Дејвид Хјум го дефинирал како „повреда на законите на природата“, бидејќи Мојсеевото
раздвојување на Црвеното море или девственото зачнување и раѓање на Исус Христос се потполно невозможни
во „нормални околности“. Од оваа дефиниција произлегува дека за појава на чудото е неопходно постоењето на
претходно уреден и стабилен поредок (што чудото, за да
стане чудо треба да го прекрши). Па, ако се вратиме на
среќната и развеселена Катица Јанева, испаѓа дека чудото што сите го очекуваме од неа е да направи нешто што
е сосем спротивно и невозможно во македонската „нормалност“, во уредениот поредок што можеме да го наречеме партиско-мафијашки фашизам. Всушност, таа треба да го стори само она за што се заколнала и што е сосем
нормално во држава во која владеењето на правото не е
системски доведено во прашање, но во тоталитаризам од
нашиов бандитски тип е сосем чудовишно: да постапува
согласно со законите и Уставот. Како ќе го препознаеме
чудото? Исклучително лесно: специјалната обвинителка
треба за помалку од два месеца да ги уапси и да ги стави во притвор Груевски и четириесетте негови обергрупенфирери и штурмбанфирери, заедно со четиристоти208

ните есес официри од вториот ешалон, за да може да ги
обезбеди елементарните услови за комплетирањето на
нивните оптужници, без овие да можат да ги уништуваат доказите и да влијаат на сведоците. Ова чудо ги има и
своите олеснителни околности: виновниците ги знае целиот свет, зашто мафијата што е виновна за општествено-политичкиот колапс на земјава и за ограбувањето на
десетина милијарди евра народни пари, не само што е
фатена на дело, туку злоделата за кои треба да одговара
отворено ги врши и понатаму, играјќи на картата на новата тоталитарна нормалност на која сите би требало веќе
да сме навикнати. Ќе може ли госпоѓата Катица Јанева,
со својата обезоружувачки шармантна и сосем просечна
анонимност, да ја одигра улогата на митолошкиот херој,
на македонскиот Мојсеј, кој ќе го поведе библискиот народ кон ветената земја на владеењето на правото? Може,
но само по чудо.
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КУЌА НА ФАШИЗМОТ
ВО ЦЕНТАРОТ НА
СКОПЈЕ
26.09.2015

Одвратната зграда на ДПМНЕ е најдиректен
симбол на тоталитаристичката општественополитичка стварност во која умира македонската
државна и културна посебност.

Зборував летоска со еден мој драг колега, италијански
архитект, веднаш по неговото разгледување на центарот
на нашата престолнина. Беше шокиран од она што го
виде и, кутриот, имаше вистински душевни проблеми
да ми ги раскаже неговите импресии. Она што најмногу
го изненади беше бруталната очигледност на духот на
фашизмот што е вграден во сите псевдокласични објекти, фасади и споменици во скопскиот центар. Испадна
дека најболната повреда на култивираното архитектонско око и префинет вкус на колегата му беше нанесена
од несомерливата диспропорција помеѓу важноста и големината на објектите, и неверојатниот дилетантизам,
невкус и незнаење со коишто се изградени. Но, сепак,
најголемиот ужас му го приреди седиштето или глав210

ниот штаб на владеjачката партија ВМРО ДПМНЕ: „Па,
вие сте единствената земја во светот што по историската
победа над фашизмот имате новоизградена и активна
casa del fascio!?“ – ми рече со возбуден глас. И, навистина,
пријателот ми ги отвори очите. Иако веќе деветта година
предупрeдувам дека архитектонските „дела“ на Груевски се јасни симболи на фашизмот во Македонија, поради долгото време во кое тоа движење се самореализира
без какви било пречки, прекинав да ги следам професионалните успеси на Главниот Македонски Архитект, па
не ја ни забележав единствената новоизградена „куќа на
фашизмот“ во светот.

„Па, вие сте единствената земја во светот што
по историската победа над фашизмот имате
новоизградена и активна casa del fascio!?“
Инаку, casa del fascio – куќа на фашизмот, е вообичаениот назив за штабовите на фашистичката партија на Италија што нејзиниот лидер Бенито Мусолини ги градеше
во сите главни административни и регионални центри
во земјата. Зошто е оваа заборавена историја интересна
за нас, жителите на библиската земја во 21-иот век? Па, затоа што се работи токму за истиот манир на узурпирање
на градските простори и злоупотреба на архитектурата
во партиски цели, што го практикуваат Груевски и неговата ВМРО ДПМНЕ во изминатите девет години! Истиот
начин на силување на јавните простори, што е „крунисан“ со изградбата на нивниот главен партиски штаб,
начин што е практично измислен токму од Мусолини,
уште во дваесеттите години од минатиот век! Фашистичката партија на Мусолини е практично првата модерна тоталитаристичка партија што ја препозна моќта
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на архитектурата и нејзиниот симболички потенцијал
да влијае на сите жители, за „да го обликува карактерот,
навиките и однесувањето на италијанските граѓани“. Изборот на локациите за изградба на партиските згради во
италијанските урбани центри беше секогаш во тесниот
центар на градот, на некој од плоштадите што доминира
во урбаното ткиво, на ист начин како што тоа векови порано го правеше Католичката црква со своите катедрали.
Всушност, функцијата на овие партиски згради не беше
само организациска, туку пред сè симболичка, зашто
требаше да ја одразува моќта, стабилноста и вечноста на
фашистичката власт, и конечно, да ја обезбеди симболичката поврзаност на партијата со славното национално минато од пред илјади години. Поради тоа, во оските на плоштадите, пред влезовите на штабските згради,
секогаш се поставуваа споменици, најчесто со столбни
постаменти, за да постигнат сугестивен вертикален акцент со кој симболички се поврзува моќта на партијата
со славното минато на нацијата. Се разбира, влезните
партии на партиските згради морале да бидат силно
украсени со столбови и со централно поставен балкон на
вториот спрат. До детаљ како што е изградена партиската зграда на ВМРО ДПМНЕ!

Истиот фашистички начин на силување
на јавните простори, што е „крунисан“ со
изградбата на нивниот главен партиски штаб,
начин што е практично измислен токму од
Мусолини, уште во дваесеттите години од
минатиот век!
И да не се осврнеме на ниту еден друг пример од огромниот државно–мафијашки криминал што Груевски и
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неговата ВМРО ДПМНЕ го извршија злоупотребувајќи
ја власта, значи, ако ја проценуваме криминалната, политичката и културната штета само од нивната ужасна
партиска зграда, ќе биде доволно да заклучиме дека
куќа на фашизмот можеше да изгради само партија во
политичко-правен амбиент на еднопартиска тоталитаристичка власт. А, плитките и малоумни лаги за „законитоста“ на градбата која за свои потреби ја изградил
„еден приватен крупен капиталист и неговата градежна
фирма“, а недолжните кутраци од ДПМНЕ само добиле
процент од изградената површина на објектот за своите
партиски простории, можат да се употребат само како
душевна храна за ментално ретардираните вмровски
фанови. Зашто, врската помеѓу семоќната партија и
крупниот капитал е фундаментална за сите фашизми,
па како непосредна аналогија можам да ја наведам и
пpвата вистинска „куќа на фашизмот“ – главниот штаб
на фашистите во Милано – што за Мусолини ја изградил
богатиот индустријалец Ернесто Белони, кој финансиски ја поддржувал партијата во духот на тивката меѓусебна лојалност и заеднички лукративен интерес.
Ќе речете: па, тоа е само еден од многуте архитектонски злочини на Груевски и неговата ВМРО ДПМНЕ, и
само една кражба од многуте. Точно, но симболичката
катаклизма што ја предизвикува оваа злоупотреба на
власта е толку разорна за овдешниот општествено-политичкиот амбиент, што заслужува посебно внимание. Во
прашање не е само тоа што партијата на власт неуставно
ги менувала урбанистичкиот план и законот за градежно земјиште само за да го украде од градот и од народот
македонски земјиштето во центарот на престолнината,
за потоа да го изгради својот партиски штаб од јавни
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народни пари што се украдени и испрани низ „проектот Скопје 2014“, туку што партијата што упорно се прикрива зад лажната демократска реторика „без око да ѝ
трепне“ поставува партиски споменик со украдениот
„разјарен лав“ на јавен градски простор, не плашејќи се
воопшто дека кој било во земјата ќе приговори на таквото тоталитаристичко изживување?!
Останува фактот, почитувани читатели, дека оваа
одвратна зграда е најдиректен симбол на тоталитаристичката стварност во која умира македонската државна и културна посебност. Таа го симболизира ужасниот
регрес, историското салто мортале што ни го приредија,
по 25 години самостојност, Груевски и неговата ВМРО
ДПМНЕ. Од еднопартиска држава – каква што беше Македонија по своето раѓање – влеговме во плуралистичка,
либерална и капиталистичка авантура, за на крајот да
завршиме како еднопартиска диктатура?! Кој срам и мизерија?! Но, не смееме да заборавиме – кога веќе го спомнавме четврт вековниот салто мортале – дека Груевски
не нè врати 25 години наназад, туку повеќе од 70 години – во преднаталната фаза на македонската држава, во
времето на фашизмот. Од друга страна, може да се рече
дека СКМ, единствената партија на власт на почетокот
на државната независност на Македонија, беше можеби
милион пати подемократска партија од ВМРО ДПМНЕ,
зашто таа своеволно и мирно отстапи од власта и ја подготви и изведе македонската плуралистичка револуција
од деведесеттите, додека Груевски и неговите помагачи
ги укинаа плодовите од таа демократизација и воведоа
еднопартиска диктатура каква што комунистите немаа
инсталирано ниту во годините по Втората светска војна, кога екотот од пукотниците уште не бил стивнат. И,
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уште, да не биде заборавено дека Сојузот на комунистите самоиницијативно ѝ ги предаде своите згради на македонската држава, додека ВМРО ДПМНЕ го чини токму
обратното: како и секоја наци партија, таа ги отуѓува од
државата и од народот нивните блага и ги приватизира,
претворајќи ги – како што си мислеа и Хитлер и Мусолини – во свој имот во веки веков. Затоа, света должност
на Македонците е – кога ќе го соборат груевизмот – да
не заборават да ѝ го вратат украденото на силуваната татковина и темелно и бескомпромисно да ја обеспоганат
престолнината од спомениците на фашизмот.
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ЗАКОНСКОТО НЕПРАВО
ВО ГРУЕВИСТИЧКА
МАКЕДОЊА
10.10.2015

Груевизмот треба да се квалификува како
злостор против народот и демократијата,
да се санкционира и да се демонтира
тоталитаристичкиот систем на институции и
„неправни закони“.

Синтагмата „законско неправо“ е противречна по себе,
зашто значи нешто што е и закон и спротивно на закон,
и денес би ја нарекле вистински оксиморон, но претставува една од највлијателните правно–теориски идеи
што одигра клучна улога во денацификацијата на Германија по Втората светска војна. Синтагмата ја позајмив
од книгата „Филозофијата на правото“ од Густав Радбрух
(во сјаен превод на професорот Ѓорѓи Марјановиќ), кој е
еден од светските големци на правничката мисла на 20иот век. Таму, во вториот додаток на ова – за разбирање
на тоталитаристичка Македоња многу вредно филозофско-правно четиво, ја затекнав малата но неверојатно
влијателна статија на Радбрух, објавена 1946 година под
наслов „Законско неправо и надзаконско право“. Про216

блемот со кој се расправа Радбрух во оваа статија беше
практично централниот проблем на денацификацијата
и возобновувањето на вистинското право во Германија.
Тоа, во суштина, беше проблемот на презголемениот
правен позитивизам што во нацистичка Германија ги
потисна сите други хумани и социјални аспекти на правото. Начелото „законот е закон“ за време на владеењето
на Хитлер се употребувало без ограничувања, па германската држава уште во 1934, кога ги донесе тн. расни закони, стана „држава на неправото“.
Анализата на „законското неправо“ – со коешто нацистичка Германија го вовлече целото свое општество во
соучесништво во вршењето на најголемото злосторство
во историјата – што Радбрух ја прави за да го фундира
процесот на денацификацијата, во потполност е апликативна за секое тоталитаристичко општество, и, се разбира, како да е пишувана специјално за груевистичката
партиско-мафијашка држава и нејзиното „злосторничко
право“. Клучната теза на Радбрух е дека тоталитаристичката држава ја злоупотребува законодавната процедура
и форма за да донесува закони со произволна и злосторничка содржина. Притоа, голиот и насилен правен позитивизам („законот е закон!“) воопшто не се ни труди да ги
образложи законите со каква и да е рационална, правна
или морална аргументација, туку верува дека важењето
на законите се докажува со самата моќ на институционалната присила со која тие му се наметнуваат на народот. Но, вели Радбрух, важењето на еден закон се докажува со неговата содржина, односно со вредностите што
ги носи законската материја, а тоа се правдата, целесообразноста и правната сигурност. Суштинската дистинкција помеѓу законското право и законското неправо, на
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ингениозно јасен начин се постига во два степени: кога
позитивниот закон е противречен на остварувањето на
идејата за правда, тогаш се работи за „неисправно право“,
но кога во законот не постои ниту стремеж кон правдата,
кога еднаквоста, која е јадро на правдата, свесно се одрекува, тогаш законот не е само „неисправно право“, туку
воопшто нема правна природа. Мерени со ова мерило
цели делови од груевистичкото „право“ никогаш не го
досегнаа достоинството на важечко право (Радбрух ова
го тврди за нацистичката легислатива), а поуките од денацификацијата нè учат, всушност, кој е единствениот
успешен начин да се справиме со илјадите неуставни,
неправни, неправедни, непрофесионални, неписмени
и злосторнички закони и делови од закони што во груевистичката ера се донесени од нелегални органи на една
окупирана држава. За законодавството на груевизмот, за
неуставните и неправните производи на груевистичкиот
сервилен и безумен парламент, мора да важи практично истата логика како и онаа што важела во процесот на
денацификација на Германија, а тоа е дека „законодавството на национал–социјалистичката партиска држава
(ВМРО ДПМНЕ, заб.авт.), (...) е лишено од секаква правна
важност“, или, дека „законите што (...) му противречеле
на природното право, уште во време на нивното донесување биле ништожни“.

За законодавството на груевизмот, за
неуставните и неправните производи
на груевистичкиот сервилен и безумен
парламент, мора да важи практично истата
логика како и онаа што важела во процесот на
денацификација на Германија.
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За оваа „тешка“ филозофско-правна расправа, почитувани читатели, многумина ќе речат дека е сосема неприлагодена на форматот на една саботна колумна, но јас сум
убеден дека таа е од клучно значење за справување со
македонската „политичка криза“. Зашто, во процесот на
„договарање“ помеѓу политичките партии, што го надгледуваат и „олеснуваат“ меѓународните вицеконзули
и амбасадори, потполно недостасува свеста за сеопфатноста на „неисправното право“ и за „неправниот“ тоталитаристички партиско–државен амбиент во кој овие
„преговори“ се вршат. Договорот од Пржино и процесот
на неговата имплементација се бават само со некои поединечни законски решенија што – како политички компромиси помеѓу злосторниците и жртвите – би требало
да ја трасираат тесната и лизгава патека за излез од „политичката криза“. Но, тие не можат – а, ниту целат – да
овозможат какво и да е системско ослободување од еден
сосема инсталиран и метастазиран тоталитаристички
систем на неуставни и неправни закони, институции
и општествено-политички практики, што Груевски и
неговата ВМРО ДПМНЕ во долгото злоупотребување на
власта ги претворија во една бесконечна грда нормалност.
Оваа тажна политичко-правна апорија, овој оксиморонски процес на решавање на проблемот на партизираните институции и „неправното законодавство“, од страна
на истите партии што го сториле злосторот над институциите и законодавството, секојдневно произведува оксиморонски ситуации што – да ги гледавме во филмска
пародија или сатира – би нè засмевале до солзи. Некни,
на пример, од овој изопачен процес што треба да ја „поправи“ трагичната состојба со независноста и слобода219

та на медиумите, излезе закон што воведува стриктна
цензура во медиумите!? Или, неколку дена порано, го
гледавме забавниот фестивал на врвната судска власт,
како заклучува дека политичко-партиски притисоци на
судството во библиската Македоња воопшто немало, но
затоа „неподносливи притисоци“ судската власт трпела
од медиумите!? Хахахаха! Бурлеска. Или, поскоро, (а,
ова нема врска со законодавството, туку со изопачената
стварност на груевизмот), кога излезе на виделина дека
на бившиот шеф на државната безбедност му е издаден
дипломатски пасош, тој демонстративно се откажа од
него со патетична изјава дека за деветте години во кои
ја играше улогата на Саурон, мрачниот Господар на прстените, тој всушност бил жртва на „многу притисоци“
и, веројатно, претрпел голема душевна болка, но ќе продолжел и понатаму да се жртвува за вечната Македоња!
Алелуја! Урнебесно. Фантазмагорично. Надреалистично
и апсолутно македонично.

Дегруевизацијата е единствениот излез за
овдешното напатено пучанство, а тој процес
може успешно да се изведе само доколку
структурно ја следи процедурата според која
е изведена и денацификација на поразената
нацистичка Германија.
Дегруевизацијата е единствениот излез за овдешното
напатено пучанство, а тој процес може успешно да се
изведе само доколку структурно ја следи процедурата
според која е изведена и денацификација на поразената нацистичка Германија. Груевизмот треба да се квалификува со неговото вистинско име – како злостор
против народот и демократијата, да се инкриминира и
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осуди како појава, да се санкционира и да се демонтира
тоталитаристичкиот систем на институции и „неправни
закони“ што го прават невозможно владеењето на правото во уставните рамки. Потоа, дури потоа, можеме да
го возобновиме вистинското право и институциите на
демократијата. Зашто, демократски избори се можни
само и само ако се обезбеди вистински демократски политичко-правен амбиент. Без Груевски и неговата ВМРО
ДПМНЕ, се разбира. Зашто, и денацификацијата на нацистичка Германија не ќе да беше можна со Хитлер и неговата Националсоцијалистичка германска работничка
партија како „рамноправен“ и од злосторите аболиран
учесник на првите послевоени избори.
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КАКИСТОКРАТИЈА
ИЛИ, ПО НАШЕ,
ГОМНАРХИЈА
24.10.2015

Целата машина, со сите делови, е извадена и
уништена, а наместо неа под хаубата е ставен куп
коњски гомна!

Доказ дека целиот свет е вклучен во решавањето на македонската „политичка криза“ е и тоа што познатиот
вебсајт Dictionary.com – сакајќи да даде клучен придонес во именувањето на власта на Груевски – во средата,
на 21 октомври, како светски збор на денот, го претстави
зборот „какистократија“. Какистократија значи најлоша
власт, најлош вид на владеење, односно форма на управување со држава во којашто власта ја држат во секоја
смисла најлошите луѓе. Зборот е, се разбира, по потекло
од Грција, и конструиран е како сложенка од основата
kakos, што значи лош, па суперлативот kakistos, најлош,
и kratia, владеење. Во политикологијата, уште од Платона, се познати практично сите видови на владеење, (зашто грчките полиси, градови–држави, биле врвна свет222

ска културна и политичка лабораторија), па така, уште
од тоа време се познати автократијата или монархијата
– власта на водачот и самодржецот, демократијата –
власта на народот, плутократијата – власта на богатите,
олигократијата или олигархијата – власта на мал број
моќници и аристократијата – власта на благородниците. Зборот какистократија е понов во политиката и во
европските јазици, и потекнува од првата половина на
деветнаесеттиот век.

Па, ако го развиеме зборот какистократија
во духот на говорниот македонски јазик,
служејќи се и со искуствата на дечјиот
говор, ќе го добиеме поимот гомнократија
како најсоодветен за именување на власта
на Груевски, или, можеби уште подобро,
гомнархија.
Ниту Платон не ја спомнува какистократијата, веројатно
зашто грчката политичка лабораторија не успеала да изнедри искуство во кое сите функционери на власта – од
водачот до последниот партиски офицер – се патолошки лажговци, крадци и морални ништожници. Пропустот на политичкиот диверзитет на античката доба е што
за илјада години фасцинантна култура медитеранот не
успеал да се запознае со политичко искуство какво што
е нашево под власта на најглупавите и најинфантилните, најлошите и најзлите во општеството – елитата на
ВМРО ДПМНЕ. Всушност, од истата грчка основа kakos
доаѓа и најшироко употребуваната дечја реч во јужнословенските јазици за гомно – кака. Па, ако го развиеме
зборот какистократија во духот на говорниот македонски јазик, служејќи се и со искуствата на дечјиот говор,
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ќе го добиеме поимот гомнократија како најсоодветен
за именување на власта на Груевски, или, можеби уште
подобро, гомнархија.
Дека оваа линвистичка стилска вежба не е површна шега,
туку се занимава со самата суштина на македонската
„политичка криза“, кажуваат и институционалните опструкции што го попречуваат и изопачуваат процесот
на партиските преговори за имплементација на пржинскиот договор. Што всушност се случува на политичката
сцена? Се покажува дека пржинскиот договор е воспоставен на погрешни структурни претпоставки! А, тоа се:
дека во Македонија сè уште постојат државни институции што можат да го поддржат процесот на сопствената департизација и возобновувањето на владеењето на
правото, и, дека водечката политичка елита на власт е
воопшто способна да го разбере значењето на зборовите
употребени во договорот и дека е подготвена да испочитува што било што потпишала. Овие две претпоставки
се, меѓутоа, вградени и во пржинскиот договор – што го
утврдува временскиот распоред за институционални и
легислативни чекори што би требало да резултираат со
демократски избори, но и во извештајот на Прибе – што
ја разработува содржината и природата на реформите
кои пак на договорот му ја даваат политичката, правната и моралната веродостојност. Не е случајно, тогаш, што
секој чекор од имплементацијата на договорот мора да
оди „на сила“ или „на буткање“, а и кога ќе се помести таа
политичка крнтија што ја буткаат, резултатот е килаво,
едвај забележително поместување и повторно застанување и тонење во кал.
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Кога сме веќе кај метафората на „буткањето“, не можам
да ја избркам од глава нејзината филмична визуелизација: имплементацијата е, демек, како меѓународната
заедница и домашните актери да буткаат жолт автобус
(со сите нас, Александровите сирачиња, во него) во кој не
работи ниту еден дел, ниту моторот, ниту акумулаторот,
ниту мењачот, ништо... – не, уште поточно во кој целата
машина, со сите делови, е извадена и уништена, а наместо неа под хаубата е ставен куп коњски гомна! И, таквата гомнена „институција“ упорно се бутка од инволвираните политички актери, со надеж дека „машината“ во
еден момент, сама од себе, чудесно оптимистично, ќе се
„поправи“ и ќе тргне весело брмчејќи и испуштајќи оптимистички бел чад!?
Но, моето филмче е преоптимистично и поради тоа несоодветно. Автобус со куп коњски гомна наместо мотор
е метафора која не одговара на зловестата природа на
партизираните државни институции, зашто е бенигна
– таа повеќе одговара на нефункционални институции
или институции во коишто никој не работи. Бељата со
окупираните институции е што тие се запоседнати од
партиско-мафијашка организација што активно ги злоупотребува законските надлежности, значи, за нив е
потребна малигна метафора, нешто како автобус убиец
кој наместо да ги превезува своите патници – ги заробува, ги вози кај што сака, ги истура по патот и ги гази
„на риквец“! Можеби малку се занесов во создавањето на
метафори за нискобуџетни автобуски хорор филмови,
но неспособноста или немањето волја да се сфати природата на македонската „политичка криза“ е всушност вистинскиот креатор на вакви апсурдни општествено-политички ситуации, и тоа на реално филмско платно со
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површина од 25.713 квадратни километри. Менталната
инерција во очекувањето дека тоталитаристичките институции можат да се „престорат“ и наеднаш да работат
според Уставот, е не само погрешна туку и сосем деструктивна, зашто ја утнува за 180 степени нивната вистинска
малигна природа.
„Еднаш окупираните институции на државата стануваат спротивни на својата намена, та наместо да служат за
одбрана и остварување на правата на граѓаните, тие стануваат најефикасните оружја за репресија, покорување
и одржување на власта на окупаторот. Затоа, (...) единствената стратегија во борбата за ослободување од внатрешната окупација на ДПМНЕ е рушењето од темели на
окупаторската партиска држава, не штедејќи ги институционалните зданија во коишто со измама беа уништени вистинските уставни институции и системи на вредности. Мора да се сфати дека секоја институција на демократијата којашто паднала во рацете на внатрешниот
окупатор, станува негова алатка за потлачување и дека
борбата за ослободувањето од внатрешната окупација не
само што е невозможна и бесмислена преку институциите на системот, туку е единствено остварлива по пат на
нивното рушење.“
Во претходниов пасус цитирав дел од сопствена колумна
од пред една година, што, колку и да е журналистички недозволиво и претенциозно, најсликовито покажува дека
жолтиот автобус во кој се наоѓаме, повеќе стои на место
отколку што се придвижува, поради несфаќањето на малигната природа на партизираните институции.
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Се разбира, не е сè така лошо, зашто овој каллив процес на
будењето на свеста за реалноста во која не доведе криминалната хунта на Груевски, во последните шест месеци
обезбеди револуционерно поместување на перцепцијата
што македонската и меѓународната јавност ја има за режимот на ДПМНЕ. Дури и професионалниот оптимист,
медијаторот на Европската комисија Петер Ван Хауте,
човекот што обидувајќи се да го турне нашето зарибано
возило, сосем професионално засука ракави, ја отвори хаубата од жолтиот автобус, длабоко се наведна внатре и до
раменици ги збрца рацете во купот коњски гомна; дури
и овој ладнокрвен офицер за правно–техничка помош
им се развика на нашиве партиско–мафијашки босови
дека Европа не е слепа и дека е свесна за партизираноста
и малигноста на институциите во кои го наседнавме да си
ги изгнаси рацете. Тој јасно и гласно ја дефинира гомнархијата на Груевски: тоа е системски изопачен, недемократичен и нефункционален државен апарат, од парламентот и владата, до судовите и Уставниот суд. Ова големо поместување на перцепцијата на меѓународната заедница
– макар само од страна на некој нејзин осамен и истурен
функционер што од непосредна близина ја осетил партиско-мафијашката реа што се крева од „машината“ на
Груевски – е можеби најголемата придобивка на мачното
талкање со имплементацијата на пржинскиот договор.
Долу гомнократијата на ДПМНЕ!

Тој јасно и гласно ја дефинира гомнархијата
на Груевски: тоа е системски изопачен,
недемократичен и нефункционален државен
апарат, од парламентот и владата, до судовите и
Уставниот суд.
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УКИНУВАЊЕ НА
ГОМНАРХИЈАТА, А НЕ
ОСТАВКА НА ГОМНАРХОТ
31.10.2015

Предавството на професијата им е најлесно на
оние што најмалку ја познаваат.

Како што утврдивме некни, нелегалното владеење на
Груевски е гомнархија. Да повторам за оние што не
присуствуваа на раѓањето на новиот збор: гомнархија
е кованица што потекнува од грчкото какистократија –
најлошо владеење, и нашето значење на основата kakos
– лошо, што во говорниот јазик во формата „кака“ значи
гомно. По својата природа гомнархијата е непросветена
тиранија, при што таа тука го има своето современо значење како незаконита власт што се востановила со измама или преврат и се одржува со злосторничко владеење.
Се разбира, исто како и загрижувачки големиот број на
современи псевдодемократски авторитарни режими во
светот, и нашата гомнархија е неформален вонуставен
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феномен што се труди во декоративна форма да ја задржи либерално демократската уставно-правна рамка,
злоупотребувајќи го за таа цел целокупниот институционален инструментариум на државата. Оваа природа на
режимот на Груевски би требало до денес секому да му
биде јасна – конечно, во прашање се цели девет години!
– но, не е така.
Да ни беше јасно дека Груевски не е премиер на влада
туку обичен тиранин т.е. гомнарх, немаше толку упорно да бараме да си поднесе оставка! Кој видел досега, во
црната историја на тираниите, некој гомнарх своеволно
или доброволно да си поднел оставка? Тоа е спротивно
на неговата природа: на гомнархот му е невозможно да
поднесе оставка, зашто таа е акт на напуштање на функција што институционално постоела и пред стапувањето на неа, а ќе постои и по нејзиното напуштање. Луѓето
што се избрани или именувани за одредена функција, ја
напуштаат со давање на оставка и на тој начин го обезбедуваат легитимитетот и на функцијата што ја вршеле и
на самата институција. Но, тиранинот, или нашиот гомнарх, сам ја создал гомнархијата и сам со злодејство го
одржува нејзиното постоење. Тој практично ги подвел
под своја власт и со тоа ги укинал сите други институции
во државата, а нејзиниот суверенитет го пренел исцело
на својата гомнархија. Човекот практично нема што да
напушти, треба да излезе од себе, да се самопоништи,
уништувајќи ја и гомнархијата со себе, што претставува
самосмакнување на целиот негов гомнархиски свет! А,
такво нешто ниту еден гомнарх не може да си дозволи,
а, богами, и ние да бевме поинформирани (за нежната
психолошка структура на гомнархијата) и почовечни,
никогаш тоа не би му го побарале!
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Но, проблемот не се состои само во кревката и комплексна психопатологија на гомнархот и неговата биолошка
неможност да се самопоништи, туку во прашање е целата масивна гомнархиска номенклатура, во прашање се
сите гомнархови луѓе, елитата што ги држи сите можни
функции во гомнархијата, до кои овие припадници на
човечкото дно во никакви други околности не би можеле да стасаат! Сите тие припадници на генетичкото
подземје – лазачи, влекачи, кољачи, коленичари, пантличари, тении и други анаеробни гадинки, сите што низ
неброените милениуми станале биолошки прилагодени на живот во средина без воздух и светлина, сите тие
мораа да ја затемнат библиската земја за да излезат од
своите дупки, да излазат од под своите камења и да испливаат од својата црна тиња! Што со нив, ако Гомнархот
даде оставка и се самопоништи заедно со гомнархијата,
што со нив, кога во ветената земја повторно ќе засвети
новороденото, толку пеено, сонце на слободата? Зашто,
оваа мала армија не е составена од случајни луѓе – тие
се телото на гомнархијата, тие се најлошите луѓе што
се всадени во самата нејзина дефиниција. Оваа армија
гомнократи е бирана со скоро непогрешлива негативна
селекција, тие се најлошиот избор што земјава можеше
да го направи. Основните критериуми за избор во оваа
перверзна селекција на кадри се слепата послушност,
лојалност и бездушност. А, овие својства не можат да се
остварат доколку избраната елита не е професионално
апсолутно некомпетентна за ниту една од функциите во
коишто се избрани. Тоа е исто таков закон во гомнархијата како што е дарвинската селекција во природата: за да
се качат на својата функција припадниците на гомнократијата мораат да бидат тотални идиоти во струката,
зашто секое знаење, секоја стручност и секоја етичност,
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ќе им бидат пречка во остварувањето на основните критериуми на гомнархиската ефикасност. Како што пишува Теофил Панчиќ, предавството на професијата им е
најлесно на оние што најмалку ја познаваат.

Човекот практично нема што да напушти,
треба да излезе од себе, да се самопоништи,
уништувајќи ја и гомнархијата со себе, што
претставува самосмакнување на целиот негов
гомнархиски свет! А, такво нешто ниту еден
гомнарх не може да си дозволи.
Но, да се вратиме на нашето наивно барање оставка од
еден устоличен и меѓународно прононсиран гомнарх.
Зачудувачки е што оставката не ја бара само напатениот, осиромашениот и резигнираниот народ на ветената
земја, туку во тој „хор на робовите“ земаа учество и школованите дипломатски баритони на претставниците на
меѓународната заедница. Или, поточно, откога видоа
дека хорскиот повик гомнархот да даде оставка не остави никакви видливи траги на неговата психа – или како
што психолозите велат стручно: око не му трепиње! –
тие успеаја својот неуспешен хорски рецитал, да го преточат во либрето наречено Пржински договор, (каде што
оставката е поместена како еден од завршните ставови
во делото), што гомнархот го потпиша не сметајќи да
исполни ниту ред од неговата содржина. Конечно, деновиве, по повеќемесечно гњавење, брљавење, зевзечење
и булазнење од страна на гомнархот и неговите елитни
гомнократи, (се со цел да се уништи содржината и значењето на стиховите од усвоеното либрето), на телевизорите осамна слика што е – благо речено – и содржински
и симболично надреалистична. На екраните ги видовме
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амбасадорите на највлијателните држави на ЕУ и на САД,
уредно распоредени за музички настап, пред одвратна
сценографија во форма на бела псевдокласична бљуваница на гомнархиската влада, како своето неостварено
либрето го изведуваат во форма на рецитал!? Што требаше ова да значи? Професорот Малески даде одлично толкување на оваа надреалистичка претстава, нарекувајќи
го амбасадорскиот рецитал – демонстрација! Навистина, амбасадорите на светскиот либерално–демократски
Олимп демонстрираа исто како нашите стечајци, опозициски паталци и други онеправдени беспомошници.
Професорот убаво ни го растолкува ова демонстрирање
пред гомнархиската влада како „најсериозен знак на
протест против поведението на владата“ и „дека нивните држави се многу загрижени за нашите внатрешни состојби и за иднината на евро–атлантските интеграции“.
Сосем точно и разбирливо. Но, мене ми остана неодгатнато кому, всушност, му беше наменета демонстрацијата: на гомнархот, на напатениот народ на вечната Македоња или на широкиот свет? Што треба да и следи на
оваа досега невидена демонстрација: психолошка криза
на гомнархот што ќе произведе преврат во неговото тиранско поведение, конечно кревање на народниот и опозицискиот бунт, или е тоа само симболичен пеформанс
со кој меѓународната заедница му соопштува на светот
дека е ова „врха“, демек најмногу што боговите од Олимп
се подготвени да направат во библиската земја за спроведување на божјата правда и повторно воспоставување на
човечката демократија? Навистина не знам.
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Но, едно знам, и тоа со голема сигурност. Гомнархијата
– како и секоја тиранија – се соборува со единствените
средства што таа ги разбира и што на неа делуваат: со бескомпромисно исфрлање од власт, со дисквалификација
и делегитимација, и, на крајот, со темелна дегруевизација и дегомнархизација на општеството.

За да се качат на својата функција
припадниците на гомнократијата мораат да
бидат тотални идиоти во струката, зашто секое
знаење, секоја стручност и секоја етичност,
ќе им бидат пречка во остварувањето на
основните критериуми на гомнархиската
ефикасност.
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ПРЕД БОЖЈИОТ ПОТОП
07.11.2015

На крајот, после сè што сторија за него,
европските земји и САД се разочарани од
Груевски и ДПМНЕ? Ве молам!

Не можам да им се изначудам на европските политичари што деновиве ја коментираат политичката состојба во
земјата, како го изразуваат своето разочарување од однесувањето на Груевски и неговата партиско-мафијашка
банда од ВМРО ДПМНЕ, а во врска со нивното торпедирање на пржинскиот договор. Прв даде изјава, уште пред
недела и кусур дена, Иво Вајгл, и зборовите што одекнаа
како најава за потопот што ќе ја снајде библиската земја,
беа дека доколку преговорите (за имплементација на
договорот од Пржино) застанат, Европа би можела да ја
согледа вечната Македоња како ЗЕМЈА ВО КРИЗА! Апокалиптичен ужас! Овие зборови одекнаа по бронзените
контури на барокната деспотија исто како кога во Првата книга Мојсеева од луѓето се разочарал нивниот креа234

тор: „И виде Господ Бог дека лошотиите меѓу луѓето на
земјата се големи, и дека сите мисли и помисли во срцата нивни беа зли во секое време.(6.5.) И се покаја Бог што
го беше создал човекот на земјата, па се огорчи во срцето
Свое(6.6.)“. Страотната закана дека меѓународната заедница би можела – во најлошиот исход – да нè перцепира
како „земја во криза“ е сериозно потврдена и од Брисел,
од каде што пристигна траорната вест дека објавувањето на Извештајот за Македонија ќе биде одложено за
уште една недела. Без малку исто како и во Стариот завет: „Оти по седум дена ќе пуштам дожд на земјата, што
ќе се излива четириесет дена и четириесет ноќи и ќе го
истребам од земјата секое суштество, што сум го создал
Јас.(7.4)“, при што, се разбира, Господ Бог своето разочарување од луѓето го изразил со малку поконкретна закана
отколку што е тоа недобивањето на препораката за членство во Унијата.
Неколку аспекти на оваа ситуација се навистина алармантни. Првиот произлегува од самата изјава дека доколку преговорите за остварувањето на пржинскиот
договор пропаднат, Европа би можела да ја види нашата
земја како да е во криза. Значи ли ова дека доколку договарањата помеѓу партиите продолжат – без оглед на
нивните резултати – меѓународната заедница ќе нè смета за нормална демократија во којашто нема политичка
криза? Излегува како на македонската општествено-политичка голгота, предизвикана од системското подјармување на институциите на државата од страна на една
партиско-мафијашка клика, да се гледа низ некакви
формалистички очила низ кои проаѓаат само фактите
што се испразнети од секаква содржина, а се однесуваат
на физичкото присуство на опозицијата во парламен235

тот, техничкото траење на политичкиот дијалог и други површински трици!? Па, така, доколку сите партии
се во парламентот, без оглед што тој е еднопартиски по
својата суштина и донесува неуставни и недемократски
закони, и функционира како извршен орган на партијата на власт, значи, без оглед на својата авторитарна функција и неуставно работење, тој парламент не е во криза?
Или, доколку внимателно ја анализираме реакцијата на
нашите загрижени пријатели од странство, од неа произлегува дека криминалната злоупотреба на власта и
уништувањето на уставниот поредок и демократските
институции во земјава, сами по себе не се причина за да
се забележи и прогласи криза во земјата, но формалното непочитување на еден содржински потполно празен
договор ја доведува земјата автоматски во катаклизма.
Тоа понатаму би значело и дека земјава – без оглед какви
гнасотии се случувале во неа – воопшто не е во криза додека тоа не го прогласи меѓународната заедница?

Произлегува дека криминалната злоупотреба
на власта и демократските институции во
земјава, сами по себе не се причина за да се
прогласи криза во земјата, но формалното
непочитување на еден содржински празен
договор ја доведува земјата автоматски во
катаклизма.
Од анализата на настаните и на политичките реакции
што ги предизвикуваат, на човека почнува да му се мрачи пред очите, зашто согледува дека во значаен дел од
Европа геополитичките односи како да почнуваат да
наликуваат на оние од пред неполн век, додека состојбата на свест бележи уште поголем временски регрес. Се
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чини како придобивките од трите века просветителство
и секуларизам да исчезнуваат во денешниот неолибералистички рај, зашто повторно треба да дебатираме дали
постојат рационални методи за утврдување на фактите
за реалноста или за реалност ќе се смета само она што ќе
биде прогласено од едно авторитетно и, се разбира, свето место. Оваа дискусија уште пред четири и пол века
ја водеа Еразмо Ротердамски и Мартин Лутер, при што
Еразмо го застапуваше хуманизмот и рационализмот
низ одредувањето за слободната волја човекова да чини
добри дела, додека Лутер ја застапуваше верската предестинација односно врхунскиот авторитет на божјата
волја и верата како единствената закрила на доброто. На
Еразмовото начело дека „добрите дела го чинат добриот
човек“, Лутер одговара дека „само добриот човек ги чини
добрите дела“, со што сака да каже дека залудно му е на
човека да чини добри дела ако тие не се производ на вистинската вера. Овој назаден Лутеров став, пренесен на
оценувањето на човечките дела, денес наликува на однесувањето на политичките елити на Европа и Америка,
зашто тие – веќе со години – ја оценуваат состојбата во
Македонија, не според (не)делата што стварно ги чини
криминалниот режим на Груевски, туку според своите
сопствени извештаи и прогласи. Така, една дипломатско–бирократска стварност создадена како сублимат
на сите политички интереси на ЕУ и САД, заедно со апстрахирани факти од македонскиот политички терен,
која се презентира преку извештаите „за напредокот“ на
земјата, стана порелевантна стварност од онаа вистинската што со криминални дела ја уништува Македонија.
А, во таа фиктивна небаре соновна стварност, од година
во година, упорно се фалсификува грдото македонско
јаве, лажно прикажувајќи го „напредокот“ на земјата во
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различни области од општествениот живот, додека вистинито е ужасното назадување, и тоа во сите опишани
области, оддалечувањето од сите демократски вредности, и неумоливото назадување во насока спротивна од
посакуваната.

Дека сме најмногу виновни – тоа никој
не може да го оспорува, но факт е и дека
уништувањето на македонската демократија
Груевски го изврши со формална поддршка на
меѓународната заедница, со фалсификувани
позитивни извештаи за „напредокот“ на земјата
и со обилно нелегално финансирање на една
диктатура во форма на јавен државен долг.
Не се сложувам со оние што пријателите од меѓународната заедница ги ослободуваат од секаква одговорност
за уништувањето на македонската демократија од страна на криминалниот режим на Груевски. Демек, зошто
би ги оптоварувале со одговорност нашите пријатели од
странство, кога ние самите сме најмногу виновни што
дозволивме една криминална банда да го уништи македонскиот државотворен и културен проект. Дека сме
најмногу виновни – тоа никој не може да го оспорува,
но факт е и дека уништувањето на македонската демократија Груевски го изврши со формална поддршка на
меѓународната заедница, со фалсификувани позитивни извештаи за „напредокот“ на земјата и со обилно нелегално финансирање на една диктатура во форма на
јавен државен долг. Меѓународната заедница е уште
како одговорна за инсталацијата на партиската држава
на Груевски, зашто ги легитимираше серијата лажирани избори како „мирни и добро организирани“, ги фи238

нансираше предизборните злоупотреби на државните
ресурси од страна на ДПМНЕ со по половина милијарда
евра по изборен циклус и упорно ја враќаше опозицијата
„во институциите на системот“, а народот го одвраќаше
од „уличната демократија“. Меѓународната заедница е
еден од клучните играчи со кои криминалната екипа на
Груевски ги обезбеди годините за инсталација на својата партиско-мафијашка држава. И, сега, кога најгрдите
аспекти од таа криминална и авторитарна партиска држава излегоа во јавноста како хаварисана фекална канализација, повторно меѓународната заедница е таа што
на Груевски му го обезбеди златното столче на зелената
преговарачка маса. На крајот, после сè што сторија за
него, европските земји и САД се разочарани од Груевски
и ДПМНЕ? Странците се непријатно изненадени што македонските бандити, џепчии и шибицари не ги сфатиле
џентлменските правилата на либерално–демократската
игра? Ве молам!
Денес веќе и неупатените знаат дека на Груевски не
може да се врши притисок со заканите за недобивањето
на долго очекуваната препорака, зашто времето поминато во лимбус инфантумот на европскиот рај, во вечната
чекалница за чистење на гревовите, е всушност златната
доба на неговата тоталитарна партиско-мафијашка инсталација. Тој одамна знае дека препораката за членство
повеќе им треба и на потлачените Македонци, но и на
самиот европски проект, а најмалку нему и на неговите
разбојници. Затоа, сега, откога го анестезираа широкиот граѓански фронт што се крена против криминалната партиско-мафијашка инсталација на ВМРО ДПМНЕ,
моќните пријатели на Македонија нека ги засукаат божествените ракави и нека ги употребат сите средства од
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божјиот арсенал да го отстранат Груевски од власта што
нас нè унесреќи а нив ги разочара: конечно, тој е наш,
македонски материјал, но автентично нивна креација,
што се вели – нивно чедо. А, кога оној, пустинскиот Бог,
се разочарал во своите грешни чеда, тој и делувал, а не го
најавувал само својот потоп: „... во тој ден бликнаа сите
извори на големата бездна и се отворија окната небески;(7.11) и се лиеше дожд на земјата четириесет дена и
четириесет ноќи.(7.12.) И се засили водата на земјата толку многу, што ги покри сите високи планини, какви што
има под целото небо;(7.19) сè, што на суво имаше здив во
ноздрите свои, изумре(7.22)“. Се разбира, очекувам дека
гневот на меѓународната заедница ќе биде малку поселективен отколку што беше нивниот архетип.
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ЏОРДАНО НА
КЛАДА, ВМРО
ВО ПРИТВОР!
14.11.2015

Македоња е повторно во времето кога
за спознавање на стварноста се чекало
црковно објаснување – од далечниот Рим, од
Константинопол, од папските були, едикти,
повелби или султански фермани; со еден збор –
од „горе“.

Птолемеј Клавдис, астроном што живеел во вториот век
од нашата ера, бил убеден дека Земјата е во центарот на
вселената и дека Сонцето, Месечината и другите планети
се вртат околу неа. Овој систем на објаснување на основните астрономски феномени се нарекува геоцентричен
систем и доминирал како единствен дозволен астрономски систем повеќе од 1600 години, додека не бил заменет
со Коперниковиот хелиоцентричен систем, во кој земјата
и планетите орбитираат околу сонцето. Кога четиринаесет века подоцна Коперник ги напишал своите теории
за кружното движење на небеските тела, ракописот го
скрил во тајно скривалиште во ѕид од својата куќа и не го
покажал никому.
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Црквата во тоа време не дозволувала да се доведуваат во
прашање нејзините догми и била сурова кон секој што
мислел поинаку, па кога еден негов следбеник ги прочитал Коперниковите револуционерни списи, и практично
без знаење на авторот ги испечатил, се говори дека кога
го видел своето име отпечатено на насловната страница
од неговите De revolutionibus, кутриот Коперник се уплашил толку темелно, што добил инфаркт и починал на
лице место. Половина век подоцна, кога Џордано Бруно
бил подложен на испитување од страна на Инквизицијата, во текот на осумте години мачење тој ги признал сите
овоземни гревови за коишто бил обвинет, како што се хедонизмот и блудничењето, но одбил да ги смени, всушност одбил да изјави дека ги менува своите убедувања за
астрономијата – неговиот бесконечен универзум што не
може да има центар. Поради оваа непопустливост, тој бил
жив запален на Цветниот плоштад во Рим. Делото на Коперник, Бруно и подоцна Галилео Галилеј, кој 15 години
подоцна бил осуден на доживотен затвор поради своите
научни откритија за вселенските тела, денес е наречено
коперниканска револуција, зашто претставува искра за
една вистинска револуција на мислата, разумот, науката
и еманципацијата на човекот од црковната догма, предвесник на Просветителството и раѓањето на Новиот век.
Оваа историска материја е веројатно сè уште задолжителна во гимназиите, но вистинското значење на овие индивидуални херојства и грандиозни напредоци на човештвото, како веќе никому да не му значат ништо. Имено,
со коперниканската револуција човештвото научи да не
им верува слепо ниту на црковните догми, значи, на ирационални центри на моќта, а ниту на сопствените очи:
зашто, да се разбереме, Птолемеевиот систем е тој што е
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очигледен од аспект на секојдневните лаички искуства,
а не Коперниковиот. Онака како што го перципираме и
доживуваме без какво и да е знаење, се чини дека сонцето е тоа што се движи и врти околу хоризонтот, од изгрев
до заоѓање. Значи, со оваа револуција на разумот, човештвото престана да им верува на папските були и едикти
и ѝ поверува на рационалната мисла, на природниот позитивизам, објективните факти и закони што владеат со
материјата во целиот универзум, како и на научните и
логичните методи за осознавање на вистинските факти за
стварноста. За жал, ова ослободување на човекот не се случило наеднаш, еднакво насекаде, и не засекогаш, зашто
сведочиме ужасен регрес во човечката мисла насекаде во
светот, и нејзино неверојатно враќање во средниот век, заглупување на милиони млади и „образовани“ луѓе, како и
на кретенизација на цели општества.

Како и сите злосторници и криминалци,
ВМРО мора да заврши во притвор, со сите
свои ешалони на криминални функционери,
разбојници и џепчии, што го извршија
најголемиот злостор против Македонија.
Библиската Македоња е еден од најтажните примери за
држава што не само што назадувала во економијата, културата, политиката, социјалните односи, екологијата и
практично сите аспекти на едно општество, туку можеме
да заклучиме со сигурност дека оваа несреќна земја веќе
нема општествени механизми и институции со помош
на кои е способна да ја спознае сопствената стварност.
Македоња е повторно во времето кога за спознавање на
стварноста се чекало црковно објаснение – од далечниот
Рим, од Константинопол, од папските були, едикти, по243

велби или султански фермани, со еден збор – од „горе“.
Очигледно е дека деветте години владеење на Груевски
и неговата ВМРО ДПМНЕ ги поништија не само нашите
граѓански права и слободи, како и нашите демократски и
културни институции, туку буквално нè декапацитираа
како општество да просудуваме за сопствената реалност,
за фактите на денот, за нашите судбини. Денес, целото
општество ги дочекува извештаите со кои се опишува нашата сопствена реалност како да се папски були, а доаѓаат
од далечниот Вашингтон или од нешто поблискиот Брисел. И, тука не е спорно дали извештаите за „напредокот“
на Македоња се вистинити (каков одвратен оксиморон –
„Извештај за напредокот“ на земја што назадува, оксиморон што раѓа други оксиморони, на пример „негативен
напредок“), туку затоа што нашата реалност – очебијна и
болна – е сто пати повистинита од каков и да е извештај!
Самото чекање на странските извештаи за да се „верификува“ грдата македонска општествено-политичка стварност е вистинската мерка на нашето цивилизациско назадување и самопоништување.

Духот и суштината на пржинскиот договор не
е во тоа да се чекаат резултатите од изборите
за да се види дали ВМРО ги извршила
злосторствата во политичкиот систем, туку
обратно, да се излезе на избори без хипотеката
на криминалната политичка елита на Груевски.
Факт е дека нашата стварност е создадена во минатото, и
дека неа ја чинат делата што реално се сторени, а не пропагандистички интерпретации и предизборни ветувања.
Тие сторени дела и настани што навистина се случиле
се ткаењето на нашата реалност, тоа се дела што не мо244

жат да се коригираат ретроактивно, туку се единствена
„солидна“ стварност што може само да се оценува, да се
надградува и коригира, и за чиишто последици мораат
да се сносат консеквенции. Значи, работите што се случиле – како што вели Шекспир – не можат да се „отслучат“
(what is done, can not be undone), па никој да не се занесува
за тоа дали за злосторствата што ВМРО ги изврши злоупотребувајќи ја власта, може да се гласа, односно дали тие
злостори можат да се поништат во зависност од тоа дали
нивните извршители ќе имаат мнозинство гласови на
некои следни избори. Не, не и не. Духот и суштината на
пржинскиот договор не е во тоа да се чекаат резултатите
од изборите за да се види дали ВМРО ги изврши злосторствата и криминалите во политичкиот систем, економијата и културата, туку обратно, да се излезе на избори
без хипотеката на криминалната политичка елита на Груевски и ДПМНЕ. А, како тоа ќе се случи? Ако, и само ако,
злосторствата и злосторниците бидат правно и морално
квалификувани, потоа судски гонети, и на крај, одлучно
и бескомпромисно осудени, а извршителите отстранети
од јавните работи. Конечно, како и сите злосторници и
криминалци, ВМРО мора да заврши во притвор, со сите
свои ешалони на криминални функционери, разбојници
и џепчии, што го извршија најголемиот злостор против
Македонија – окупирањето, партизирањето и лажирањето на институциите на државата. А, дури потоа можеме
да зборуваме за демократски избори во коишто ќе победат чесни и правични политички сили што ќе ја обноват
македонската државност и култура, правдата и правичноста. За да не биде залудно горењето на Џордано Бруно и
на сите по него што загинаа за својата вистина.
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ЗБОР ЗА БУБАШВАБИТЕ
(КАКО ДА СЕ БОРИМЕ
ПРОТИВ ГРУЕВИЗМОТ)
21.11.2015

Нема ли кој да ја згмечи таа арогантна бубашваба
што насред ден се перчи во нашата дневна соба?!

Германската лебарка, или популарно кажано бубашвабата, е најраспространетиот и најомразениот човеков
сопатник во урбаната историја. Својствата на овој гнасен
штетник што пренесува зарази и предизвикува рефлексно гадење кај луѓето се – речено со умерени зборови
– вчудовидувачки. Бубашвабата се размножува со стрмна геометриска прогресија, па една единствена женка
во текот на својот едногодишен живот снесува околу 400
јајца во осум рожби, што во идеални услови до крајот
на годината ќе создаде повеќемилионско семејство. Бубашвабите можат да живеат месец дена без храна, да
„го задржат здивот“ под вода 45 минути, а смртоносната
доза на радијација им е дури 15 пати поголема отколку
кај луѓето. Тие се на земјата веќе 350 милиони години,
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што е најдобар доказ дека се практично неуништливи.
Но, бидејќи се докажани пренесувачи на повеќе видови
бактерии, паразити и други патогени, човештвото упорно и безмилосно се бори против бубашвабите.

Газењето на бубашвабата што сте ја виделе
и „фатиле на дело“, можеби ќе помогне за
психолошкото ослободување на вашиот гнев,
но е потполно неефикасно во борбата против
напаста што ви го окупирала живеалиштето.
Што е најважниот принцип на оваа борба? Со оглед на
тоа дека се работи за инсекти што комуницираат меѓу
себе и имаат висока социјална уреденост и популациска
подвижност, борбата за нивното уништување мора да е
системска, а тоа значи дека мора да се сменат средината и околностите што ним им погодуваат, односно да им
се направи негостопримлива човековата околина, да се
затруе целиот нивен свет на скриени пукнатини и влажни и топли легла, и да се затнат сите дупки за нивната
миграција во човековата виделина. Се разбира, бидејќи
ова е невозможно, бубашвабите вечно ќе нè придружуваат на земјата, но барем во нашите домови можеме да
го одржуваме нивниот број во размера што нема да ни
ги навредува очите и чувствата. Емпириска ориентација
за оваа бројка е дека на секоја видена бубашваба, во нејзината близина се наоѓаат помеѓу стотина и илјада што
не сте ги виделе. И, треба да се истакне: газењето на бубашвабата што сте ја виделе и „фатиле на дело“, можеби
ќе помогне за психолошкото ослободување на вашиот
гнев, но е потполно неефикасно во борбата против напаста што ви го окупирала живеалиштето.
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Најважната поука од борбата на човекот против бубашвабите може без каква и да е корекција да се примени на
борбата против груевизмот. Или во борбата против фашизмот, зашто, да не се залажуваме, груевизмот е само
една ендемска форма на затскриен, немилитаристички
клептократски фашизам. Затоа, оставките на главните
бубашваби што беа заблеснати од запаленото светло на
„Вистината за Македонија“, благопријатно ќе делуваат
на ранетите психи на многу нивни жртви и противници
од опозицијата, но тие оставки, па дури и поединечните
затворски казни, освен јавната издишка на олеснување,
ќе имаат само спорадичен (иако не безначаен) психолошки ефект. Како и со газењето на видените бубашваби, овие егземпларни казни сами по себе нема да имаат
значителен системски ефект во ослободувањето од самата напаст, од инфилтрацијата на груевизмот во сите институции и ќелии на општеството.
Мора да бидеме свесни дека оставката на неколку политички гангстери, па дури и нивното осудување за криминал, не може да има системски ефект во борбата против
една општествена болест каква што е груевизмот, исто
како што и згмечувањето на една бубашваба не значи
многу во споредба со скриените илјадници други што
ги окупирале институциите на нашиот дом. Суштината
на ова емпириско начело и, конечно, унисоното човечко
искуство од вековната борба против злото, е што единствената успешна метода за дезинсекција, денацификација или дегруевизација е да се смени комплетната
санитарна, морална и општествено-политичка клима,
што на бубашвабите, фашистите и груевистите ќе им ја
направи татковината невозможна и негостопримлива за
живот.
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Унисоното човечко искуство од вековната
борба против злото, е што единствената
успешна метода за дезинсекција,
денацификација или дегруевизација е да се
смени комплетната санитарна, морална и
општествено-политичка клима.
Историските искуства од процесот на денацификација
на германското општество по Втората светска војна се од
голема полза за секој нов процес на системска департизација на едно општество чиишто институции се окупирани од партиските војници на криминалната партија
на власт. Денацификацијата на Германија беше договорена со Потсдамската декларација од страна на сојузниците победници во војната, како процес во кој сите
политички тела и државни органи, особено судските
институции, потоа сите институции и организации што
се занимаваат со јавна и комунална дејност, ќе се ослободат од функционерите и истакнатите членови на Хитлеровата Националсоцијалистичка работничка партија.
Процесот го водеше Сојузничкиот совет за контрола со
издавање на таканаречените „Директиви за денацификација“ во кои беа дефинирани четири групи членови
на Наци партијата што ќе им подлежат на мерките за
денацифијација: тешки злосторници, помали виновници, прекршители и учесници. Како што е општопознато,
денацификацијата како процес што непосредно го водеа
земјите победнички, беше прекината со отпочнувањето
на Студената војна, па од доцните четириесетти процесот беше оставен да се одвива во институциите на повоена Германија.
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Без оглед на огромните разлики помеѓу Хитлеровата
Германија и темниот вилает на Груевски, структурните
сличности ги прават Директивите за денацификација
потполно применливи и за библиската земја. И НСДАП
и ВМРО ДПМНЕ ги окупираа сите државни, судски, јавни и културни институции и ги претворија во партиски
извршни органи што учествуваат во злосторствата што
беа субординирани од партиските врхушки; првите го
извршија најголемиот злостор против човештвото во
историјата, а вторите го починија најголемото ограбување на македонската нација и го претворија македонскиот државотворен и културен проект во НИШТО. И во
Хитлеровата партија и во оваа на Груевски членуваат 10
проценти од вкупното население. И во Потсдамската декларација и во Извештаите за Македонија како најголем
и круцијален системски проблем е назначена тоталната
партизација на државата, односно стопувањето на партијата на власт со државните институции, што е основното структурно својство на едно нелегално и нехумано
тоталитаристичко општество.
Па, зошто тогаш овде официјално не се зборува за мерките за дегруевизација на општеството – за единствените
мерки што можат да го вратат македонското општество
од терминалната фаза на самоуништувањето? Одговорот е повеќе од очигледен: груевизмот е сè уште на власт!
Тој е морално поразен, зашто е разоткриен како општествено зло што ја инкриминира целата македонска држава и веќе му се гледа крајот зашто првите средства
за дегруевизација се веќе договорени, но системски и,
конечно, физички, сè уште не му зафалува ниту влакно
од главата. Уште пострашно, груевизмот сè уште ги реализира своите криминални проекти непречено и јавно,
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ги гради своите чудовишни грдотии од „Скопје 2014“, го
уништува архитектонското културно наследство на престолнината со разбојничко префасадирање на објекти,
го задолжува народот со нелегални јавни долгови и се
подготвува со овие злостори да се рекламира на следните избори, како ништо лошо да не се случило!
Јасно ли му е некому дека Груевски и ДПМНЕ се злосторници фатени на дело?! И, уште полошо: тоа се разбојници што – откога се фатени на дело – продолжуваат да го
вршат злосторот! Нема ли кој да ја згмечи, за почеток, таа
арогантна бубашваба што насред ден се перчи во нашата
дневна соба?!
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ВМРО‒ДПМНЕ: НЕМА ДА
ДОЗВОЛИМЕ ФАШИЗАМ
ВО МАКЕДОНИЈА! :(
05.12.2015

„Кога во една земја зборовите го губат своето
значење, народот ја губи својата слобода.“

Насловот е пародија или стварна вест? И едното и другото, зашто иако на прв поглед изгледа како пародија од
„Коза нoстра“ или од „Паравести“, тоа е, всушност, официјална изјава од партија која од чисто легален аспект
претставува злосторничко здружување што веќе го соборило уставниот поредок во Република Македонија,
а политички претставува партија што за неполна деценија злодејство инсталираше во Македонија систем на
тоталитарно еднопартиско владеење со преродбеничка
наци идеологија. Тотално апсурдно: нацистите на власт
облечени во костуми на премиери, министри, пратеници, главни уредници на гебелсовски медиуми и други
јавни и одговорни лица, ги нарекуваат фашистички
сите обиди да се ограничи нивната апсолутна власт!
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Морам да забележам, почитувани читатели, како човек
што првата професионална кариера ја започнал во областа на цртаниот хумор и сатира, дека македонската
гротескно изопачена стварност ја прави безмалку невозможна пародијата или иронијата или дури сарказмот,
зашто сите овие најсилни мисловни средства за критика
и исмевање на злото се служат со зголемување – некогаш
до апсурд – на реалните појави, за да ги направат видливи за широката публика и, честопати, се служат со замена на местата на доброто и лошото, за да ја потенцираат
со инверзија таа девијантна појава во животот. Но, глупоста на нашиве наци фашисти не може да се презголеми
со зборови, зашто тие ги извртија системите на вредности и го изопачија значењето на зборовите до нивна целосна анихилација.
Оваа изопачена стварност создава вистински проблеми
во комуникацијата помеѓу луѓето, зашто, исто како што
станува невозможно да се пародира или карикира една
сама по себе толку апсурдна стварност, станува сосем
нејасно дали вистинските соопштенија на партијата на
власт или вестите за проектите на владата се хумор и сатира, или сепак се работи за сериозни вести? Така што,
без да го знаете контекстот, без да го видите насловот на
рубриката – се работи ли за редовни вести од земјата или
за пародирани вести од „Коза ностра“ или за „Паравести“
од Окно – вие нема да можете да направите разлика помеѓу кошмарната македонска стварност и хиперболичниот свет на сатирата. Ваков ист комуникациски, медиумски, литературен, па дури и лингвистички проблем
настанал во интернет комуникациите, особено во религиските и политичките дебати, каде што пречесто доаѓало до недоразбирање дали одредени искази се кажани
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иронично или пак сериозно, односно дали настаните
и ставовите опишани во исказот се намерно изопачени
за да создадат сарказам или се сосем сериозни описи на
нечија изопачена стварност. По воочувањето на распространетоста на овој комуникациски проблем настанал
таканаречениот Поов закон, неформален принцип наречен според авторот ‒ нешто слично на Марфиевиот
закон ‒ кој гласи: „Без да се употреби „смајли“ или некој друг нападен знак за хумор, сосем е невозможно да
се пародира каков и да е фундаментализам така што
луѓето нема по грешка да го сфатат како стварен и сосем сериозен исказ“. Оригиналниот коментар на Натан
По – според кој е изведен Поовиот закон ‒ се однесувал
конкретно за креационизмот, но интернет заедницата
ја генерализираше неговата употреба на сите видови
на фундаментализам или екстремизам, во кои секако
спаѓаат и поединечните дела и комплетната стварност
што ги креира гротескниот лоповско панаѓурски фашизам на вечната ДПМНЕ ‒ Фашистичка. Така што употребата на јасен и нападен „емотикон“, знак за смеење или
„смајли“ :) зад секој пародичен или ироничен исказ треба да биде задолжителна во Македонија, зашто без оглед
колку бизарни, одвратни или просто идиотски можат
да бидат пародичните карикатури на проектите или соопштенијата на владата и ДПМНЕ, секогаш ќе има луѓе
што нема да ја препознаат пародијата, бидејќи виделе
слични архитектонски или скулпторални будалштини
од „проектот Скопје 2014“ сосем реално изградени во
центарот на престолнината или чуле слични глупости
од устите на стварни политички фундаменталисти и лудаци во Владата или во Парламентот на РМ.
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Без оглед колку бизарни, одвратни или
просто идиотски можат да бидат пародичните
карикатури на проектите или соопштенијата
на владата и ДПМНЕ, секогаш ќе има луѓе
што нема да ја препознаат пародијата,
бидејќи виделе слични архитектонски или
скулпторални будалштини од „проектот Скопје
2014“.
Како да реагира човек кога на реални телевизиски вести
гледа како злочинците од ДПМНЕ веќе сега – додека ја
држат апсолутната власт во рацете ‒ се однесуваат како
праведници и опозициски жртви, и им бараат резултати на министрите од опозицијата, цели три дена откако
овие седнаа во нивните целосно партизирани и декапацитирани институции што служеле со години како
предизборни штабови на ДПМНЕ – Фашистичка?!? Тоа
е стварно или идиотска смешка? Или, гледавме некни
како судско–партиските џелати што го уништија македонското судство дискутираат за тоа дали има политички притисоци на судиите и заклучуваат дека притисоци
има, но не од политиката, туку од медиумите! И, ќе се
запрашате: ова се вистински судии или селски будалетинки што развеселуваат публика од безработници што
седнале пред гранапче на гајби и го пијат пладневното
пиво? Но, вистината на овие изопачени ситуации не е
така очигледна, сепак, таа се крие зад уште една инверзија: да, точно е дека нема притисоци од политичарите
врз судиите, но само затоа што овие судии и не се судии,
туку се избрани затоа што се најгорливите спроведувачи
на политичкото несудство, па сега тие самите, без никакви политички притисоци си ја вршат џелатската функ255

ција, зашто судиите што трпеа притисоци од политиката
се веќе одамна сменети или маргинализирани. Или, читаме како македонскиот Гебелс, злосторникот што ја одработува најцрната пропаганда за хунтата на власт, учествува како медиумско јагне на дискусиите за законот за
медиумите и цинично му препорачува забранување на
странското финансирање на медиумите на странскиот
експерт за одзатнување на нашата политичка фекална
канализација Питер Ванхауте!? Стварност или неверојатен кретенизам? Човекот што треба да лежи долга робија
за злостори против вистината и правдата, што треба за
сите времиња да му биде одземена фреквенцијата и забранет пристапот кон јавните медиуми, и што треба да
врати десетици украдени милиони евра даночни пари,
исцедени од под кожа на народот со челичните нокти на
режимските сатрапи, тој ист злосторник му брца во очи
на оној сериозен чичко што дошол мислејќи дека ќе има
работа со нормални луѓе, а не со инфантилни кретени на
кои мора – како учителот во основно – да им се изнавика: „Пораснете и престанете да играте политички игри“!
Тоа е бурлеска, пародија или само непоимлива, идиотска стварност што мораме да ја живееме спротивно на
својата волја и поимање?

Ова се вистински судии или селски
будалетинки што развеселуваат публика од
безработници што седнале пред гранапче на
гајби и го пијат пладневното пиво?
За жал, со сатира и хумор жртвите може само да си ја сочуваат човечноста и пободро да ги преживеат темните
зими на народното незадоволство, но секако не можат
да ги победат ниту клептократијата, ниту партиската
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држава, а ниту компадорскиот капиталистички тоталитаризам. Овие сили на арогантната глупост и радикалното зло не можат да се победат ни со сценарио кое на
злосторниците ќе им даде шанса да продолжат неказнети да опстојат во македонскиот перверзен политички
паноптикум, а на опозицијата и граѓанското општество
ќе им остане товарот на вадење на земјата од космичките гомна какви што на територијава не се „произведени“
ни во нејзината геолошка историја. Стварноста во која не
можат да се препознаат и разликуваат реалните настани
од нивната пародија, и во која зборовите ги загубиле своите вистински значења, може да се менува само со многу
порадикални мерки отколку што се тоа рационалните
препораки за реформирање на постојните институции. Вистинска дијагноза на нашата ситуација можам
да извлечам парафразирајќи ја мудроста на Конфучиј,
кој рекол: „Кога во една земја зборовите го губат своето
значење, народот ја губи својата слобода“. Значи, првин
треба да се ослободиме од убијците на нашите системи
на вредности и на значењата на нашите зборови, а потоа,
без нив да ги изградиме институциите на нашата демократија. И, се разбира, во меѓувреме, додека се уште на
власт злосторниците од ДПМНЕ – Фашистичка, задолжително зад сите стварни вести да го употребуваме емотиконот за тага :(

257

ПРАВНА ДРЖАВА ИЛИ
ДИКТАТУРА?
12.12.2015

Празнењето на идејата за владеење на
правото неминовно води кон претворање на
инструментариумот на некогашната правна
држава во државна машинерија испразнета од
човештина.

Читајќи ја студијата „Правна држава или диктатура?“
од Херман Хелер, влијателен теоретичар на државното
право во Вајмарската Република, налетав на ислучително луцидна анализа на македонската современа „политичка криза“ и на системските својства на нашата политичка реалност. Се разбира, нашата современост Хелер
ја „скенирал“ во далечната 1930, во време на најголемата светска економска криза, кога европските либерално-капиталистички демократии една по една пропаѓаа
во диктатура, а авторитарниот државен капитализам се
сметаше за успешно решение за земјите што не можеа
да се „кренат“ по Големата војна. Во студијата Хелер на
ингениозно едноставен начин ги издвојува суштинските својства на капиталистичката диктатура, и токму
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затоа неговите констатации се совршено применливи
во анализата на современите регресивни трансформации на либерално капиталистичките државни форми
во авторитарни општества какво што е и македонското
под власта на Груевски. Како централен пример за изведување на тезата дека диктатурата всушност претставува нешто сосемa спротивно од правната држава, (иако
диктаторите се хронично опседнати со донесување на
закони и хистерично повикување на нивната изопачена
верзија на „правна држава“), на Хелер му служи тогаш
ширум светот многу популарната капиталистичка диктатура на Бенито Мусолини – фашизмот, единствената
нова политичка идеја во дваесеттиот век.
Социолошкото, политичкото и правното значење на модерната правна држава, според Хелер, може да се разбере само како „владеење на законот“, како краен резултат
на процесот на општествената рационализација во смисла на пропишување на правила за сите општествени активности што подеднакво ќе важат за сите припадници
на заедницата. Организациската основа на вака разбраната правна држава мора да биде Монтескјеовото учење
за поделбата и рамнотежата на власта, а оваа пак мора
да се темели на политичката слобода што на граѓанинот му ја гарантира „спокојната душа што настанува од
довербата што секој ја има кон сопствената сигурност“.
Се разбира, таа слобода е незамислива доколку еден ист
човек или група на луѓе би ја вршеле истовремено и законодавната и судската и извршната власт. Но, правната
држава политички организирана во либерална демократија со стриктна поделба на власта, сепак не е структурално заштитена од автодеструкцијата, од сопственото изопачување, што најлесно се изведува со празнење
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на значењето на самата идеја на владеењето на правото.
А пак, празнењето на идејата за правото во процесот на
изопачувањето на правната држава во диктатура, се изведува со злоупотреба и заборавање, па и бришење на
значењата на правните поими и нивното одвојување од
моралните, социјалните и хуманите вредности. Конечно, празнењето на идејата за владеење на правото неминовно води кон претворање на инструментариумот на
некогашната правна држава во државна машинерија испразнета од човештина, во бездушна номократија, што
потоа станува најефикасното оружје за владеење на диктатурата. Како предмет на анализа на Хелер да не била
фашистичка Италија, туку библиска Македоња, Земјата
на Испразнетите Значења!

Како предмет на анализа на Хелер да не била
фашистичка Италија, туку библиска Македоња,
Земјата на Испразнетите Значења!
Елем, фашизмот е, според Хелер, капиталистичка диктатура што се појавува во време на општествени кризи
во кои мнозинството од населението страда од криза на
идентитетот, чувство на пониженост и страв од егзистенцијално сиромаштво. Оваа запалива формула ја наметнува психологијата на стадо кај популацијата чијашто
дезориентираност може да се „зацврсне“ одвнатре единствено со митско јадро што треба да ја исполни вознемирувачката идејна празнина. Бидејќи национализмот
е единствениот медиум во кој вирее митологијата на
фашизмот, тоа го прави сам по себе најпогодна религија
за овладување со стадото. На тој начин диктатурата ја
инструментализира редуцираната национална свест во
техника на владеење со непрекинати делби и дробења
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на општеството, со вечна цел од единственото библиско
стадо на бели овци да ги издвои црните овнови за клање.
Неизбежната апсолутна корумпираност на капиталистичката диктатура Хелер ја докажува со примери од
италијанската диктатура, каде што за првите осум години владеење било изведено неподносливо богатење на
високите државни службеници – елитата на Партијата
на фашистите. Тоа алчно самотовење на властодршците
било предмет на најпроширената шега во тогашна Италија, со која иницијалите на Националната фашистичка
партија P.N.F. се читале како: per necessita famigliare, демек, за фамилијарни потреби. Неподносливо слично со
нашето: За потребите на Фамилијата.

Тоа алчно самотовење на властодршците било
предмет на најпроширената шега во тогашна
Италија, со која иницијалите на Националната
фашистичка партија P.N.F. се читале како: per
necessita famigliare, демек, за фамилијарни
потреби. Неподносливо слично со нашето: За
потребите на Фамилијата.
Сепак, најстрашната форма на корупција во современата диктатура е онаа што долгорочно претставува далеку
поголема опасност по националното здравје од економското богатење на политичката елита. Тоа е корупцијата на политичкиот дух и волја, самооткажувањето од
граѓанската слобода и достоинство, што настанува поради фактот што современата капиталистичка диктатура
мора неизбежно да почива на лагата за мнозинското совпаѓање на волјата на народот со волјата на диктаторот.
Суштината на оваа најстрашна корупција и распаѓање на
духот е што таа го принудува населението на најодврат261

но политичко лицемерство и лага, притискајќи ги – како
што пишува Хелер – луѓето „во стомак“. Во процесот на
„притискање на стомакот“ на населението учествува целиот државен апарат, во злосторничко здружување со
корпоративниот капиталистички „реален сектор“, што
ги вработува сите оние што не се вработени директно во
државните органи и јавните служби. Оваа корпоративистичка спрега помеѓу економската и политичката моќ
била пресудна за тоталитарната контрола на населението во фашистичка Италија, па била дури и нормирана
со уредбата од 6 декември 1928 во која работодавачите
при вработувањето имале обврска да им дадат апсолутно предимство на членовите на фашистичката партија.
Ајајај, колку безнадежно исто како во груевистичка Македонија!
Хелер не доживеал да види каков бил историскиот одговор на неговото прашање – правна држава или диктатура, ниту пак како завршија нациите што ја избраа
диктатурата наместо правната држава. Но, европската
колективна меморија би морала да го памети крајот на
Втората светска војна, а и ние Македонците би требало
да го знаеме правилниот одговор на Хелеровото прашање. Но, не е така: иако е повеќе од очигледно дека
капиталистичката диктатура – особено ако е од наци
маштаб – е најспротивното нешто од правната држава,
како е тогаш можно сличната диктатура на Груевски сè
уште да се третира како правна држава? За Македонците
не се чудам, тие се од умор затапени жртви што чекаат
миг од светските висови или чудо од небесата, но, што
му е на Светот, оглупавел, што ли? Не ќе да е, белки, да
не му е гајле? Што им е на лидерите на Слободниот свет,
на чуварите на идејата за либералната демократија и
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владеењето на правото: не можат да препознаат нацизам во клептократската партиска држава на Груевски?
Или, не сакаат да признаат дека овозможиле една земја
кандидатка за членство во Европската Унија, во нивните
пазуви да се развие во криминална мафијашка држава
во која се загрозени сите човечки права и слободи и во
која секојдневно се исмејува и самата идеја за правна
држава? Инаку, како да се објасни што политичките криминалци што ја ограбија државата за милијарди евра и
ја силуваа демократијата во повеќегодишна „реденка“,
јавно го повторуваат делото без да бидат уапсени и притворени?
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ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА ЗА
„ТУПАЦИ“: КЛЕПТОКРАТИЈА
СО ЈАВЕН ДОЛГ
19.12.2016

Презадолженоста остава три можности: загуба на
сувереноста, економско ропство на населението
и продажба на сите јавни имоти и ресурси.

На секој нормален човек денес му е јасно дека власта на
Груевски е клептократска до својата срж. Крадењето на
јавните добра – јавните пари пред сè, но и националните
блага и ресурси – со злоупотреба на политичката моќ е
суштината на македонската преродба. Клептократската
власт е по дефиниција авторитарна, зашто злоупотребата
на државниот апарат за партиски цели – всушност, окупирањето на државата од страна на партијата на власт – е
основниот функционален предуслов што ги обезбедува
неопходните околности во кои една политичка врхушка може несметано да се богати на сметка на целата нација. Клептократијата е всушност Ахиловата пета на современите држави на либералниот капитализам, зашто
сојузот помеѓу политичката и капиталистичката елита е
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природно поттикнуван од алчноста за моќ и пари, што
е вградено во самиот онтолошки и мотивациски фундамент на капиталистичката држава. Поделбата на луѓето
на богати и сиромашни со зголемување на богатството
на малкумината на сметка на сите останати е структурно својство на либералниот капитализам, поради што на
клептократијата не ѝ треба да испука ни куршум за да
го престори демократското општество во авторитарно.
За да прејде од формата на капиталистичка демократија во формата на капиталистичка автократија на една
несреќна држава ѝ е потребно само да дозволи партијата на власт да го злоупотреби своето мнозинство за да
завладее со сите три власти – законодавната, судската и
извршната, а доколку се работи за популистичка партија
што проповеда преродба, само еден чекор ја дели демократијата од фашизмот.
Ужасот на клептократијата е што таа се „финансира“ на
ист начин, со истите средства како и капиталистичката
демократија, со собирање на таканаречените јавни пари
преку даноци, такси, јавни давачки и глоби, и, се разбира, по пат на контрола на нивната дистрибуција. И, додека во нормалната демократија во која функционира поделбата на власта и институционалните самоконтролни механизми, државата функционира како сервис на
граѓаните и ги редистрибуира јавните пари во развој на
општите добра, клептократијата го насочува општонародниот капитал, селективно и коруптивно, директно
во рацете на политичко–корпоративната врхушка. Јавниот долг во оваа гнасна игра ја игра можеби најмистификуваната и најнеморалната ролја. Што е јавен долг?
Тоа е долг на владата на една држава кон надворешните
или домашните заемодавци. Тој долг се јавува како ре265

зултат на политиката на трошење од страна на власта
повеќе отколку што успева да собере преку јавните давачки од граѓаните и од стопанските субјекти во земјата.
И, бидејќи јавните давачки се единствениот законски
извор на приходи на државата со кој се исплаќаат јавните долгови, владата низ јавниот долг од своите граѓани
практично го затскрива нелегалното зголемување на
давачките. Така, со секое јавно задолжување владата ги
задолжува единствено граѓаните и, доколку има непрогресивни „рамни“ даноци (какви што се во вечна Македоња), отплатата на долгот рамномерно ја распределува
на сите граѓани. Од друга страна, редистрибуцијата на
позајмените пари клептократската влада ја насочува на
капиталистичката елита, на малкуте корпорации што се
„сраснати“ со политичката власт, и на тој начин истовремено го зголемува и нивното богатство и сиромаштијата
на најголемото мнозинство граѓани. Ако оваа моја немушта, елементарна и досадна политичко економска
анализа за „тупаци“ ве приспива, почитувани читатели,
во следниве пасоси ќе видите како таа во реалноста се
претвора во возбудлив трилер. Следете ме внимателно.

Редистрибуцијата на позајмените пари
клептократската влада ја насочува на
капиталистичката елита, на малкуте
корпорации што се „сраснати“ со политичката
власт, и на тој начин истовремено го зголемува
и нивното богатство и сиромаштијата на
најголемото мнозинство граѓани.
Да анализираме што се случува со политиката на зголемување на јавниот долг, особено во случаите кога тоа го
прави неодговорна и криминална влада каква што е на266

шата. Првин, надворешниот долг. Задолжувајќи се само
за да се одржи на власт, клептократската власт првин го
дистрибуира од странство позајмениот капитал за одржување на неопходното ниво на јавна потрошувачка
(плати на државните и јавните служби и пензиите), со
што го купува социјалниот мир, а потоа, ја финансира
својата наци корпоративистичка елита, која со тој капитал загосподарува со сè поголем дел од националното
богатство (капитал, стопанство, земја, градежен фонд).
Поради таквата непродуктивна дистрибуција на задолжениот капитал, набргу единствениот извор на пари за
отплата на долгот е ново задожување. Така се создава
„зол круг“ на сукцесивни задолжувања кој неминовно
води кон банкрот на државата. Бидејќи банкротот не им
се исплати ниту на надворешните заемодавачи, ниту на
домашните клептократи – тоа автоматски би значело
престанок на отплќање на долгот за првите и паѓање од
власта на вторите – суперзадолжената држава влегува во
„грда бесконечност“ во којашто постојат три константи:
загуба на сувереноста, економско ропство на населението и продажба на сите јавни имоти и ресурси за отплата
на каматите. Се разбира, ниту една од овие ужасни реалности нема да им наштети на политичките клептократи
што ја доведоа земјата во таква положба, туку „само“ на
сите останати граѓани.
Судбината на внатрешниот долг е уште поинтересна.
Бидејќи внатрешниот долг останува во „границите на
семејството“, неговиот зол механизам уште повеќе ја
нагласува криминалната суштина на клептократскиот
систем. Тука основниот принцип е како и кај надворешниот долг – се задолжуваат сите граѓани, а капиталот
го делат неколкумина – па покрај кражбата и зголему267

вањето на нееднаквоста, јавниот долг добива сосем невообичена функција – станува механизам за перење пари
со добивка! Внатрешното задолжување клептократската
влада најчесто го изведува со издавање обврзници, што
практично претставуваат гаранции дека владата ќе им
ги исплати на кредиторите доспеаните обврзници со камата. Е, сега, дали се прашувате, почитувани читатели,
кој во клептократијата го поседува капиталот што може
да ѝ го зајми на владата? Тоа е истата наци корпоративистичка врхушка што го присвојува лавовскиот дел од
„капиталните инвестиции“ на клептократската влада и
од коруптивно присвоениот капитал од надворешните
задолжувања. Таа ѝ го позајмува украдениот капитал
на владата и на тој начин го „пере“ на најефикасниот начин под небеската капа: наместо да ги плаќа трошоците
на перењето – како што прават обичните криминалци
– владата парите ги враќа „во семејството“ повторно од
јавните народни пари: легални, испрани и зголемени за
камата!

Наместо да ги плаќа трошоците на перењето
– како што прават обичните криминалци –
владата парите ги враќа „во семејството“
повторно од јавните народни пари: легални,
испрани и зголемени за камата!
Од оваа клептократска неолибералистичка дистопија
следуваат неколку последици што – и без стручни познавања на мистификуваните текови на капиталот – кај нас
можат да се забележат. За нив пишува и Светото писмо,
во Книгата мудри Соломонови изреки, 22.7: Богатиот
владее над сиромавиот, и должникот станува роб на зае-

268

модавецот. Треба ли да додаваме нешто на Соломоновите мудрини? Можеби неколку детали. На пример: Колку
што повеќе ќе го задолжи својот народ, толку е посилна
подршката што автократот ќе ја има од заемодавците.
Или: Колку што е поголем надворешниот долг, толку
повеќе кредиторите ја ценат стабилноста во задолжената земја и сатрапската ефикасност во оданочувањето на
населението. Ве потсеќа ова на нешто познато?
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ЈАВЕН ДОЛГ: КОЛЕКТИВНО
САМОУБИСТВО БЕЗ
(У)МИСЛА
26.12.2015

Каква е тоа неверојатно вешто создадена
мистификација што ги тера милионите ограбени
луѓе покорно да го отплаќаат долгот што не го
направиле?

Дека некој монструм, играјќи карти со слични на себе,
може како влог да стави туѓ живот, таа ужасна и потполно незамислива ситуација ја читавме во незаборавната
Кишова „Гробница за Борис Давидович“, но и во повеќе
други морничави сеќавања на преживеани сведоци,
како сосем редовна стварност во сталинистичките логори од Архипелагот Гулаг. Дека некој може да ве задолжи без ваше знаење и пристанок, почитувани читатели,
било да е тоа долг што се исплаќа со вашите пари или
имот, или со вашиот живот – како во спомнатите сведочења од Деветтиот круг на Пеколот, ќе признаете дека
таков злостор и насилство врз вашата егзистенција, врз
судбината на вашето семејство, не можете ниту да замислите. Еве, само замислете ја сликава: се враќате дома
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и го здогледувате вашето семејство облеано со солзи и
исфрлено на улица, додека службени лица ви ја запленуваат куќата, сиот имот, заедно со приходите и заштедата. А, сето тоа заради отплата на долг за кој првпат
слушате, што не сте го направиле и за кој не сте дале никаква согласност – долг што некој безмилосен злочинец
го направил во ваше име, без ваше знаење и, се разбира,
во своја полза! Можете ли да го замислите тој ужас? Се
разбира дека не. Мислите дека во таква кошмарна стварност ќе го извадите пиштолот што го чувате „за неволја“
и ќе пукате во бездушните ѕверови што ве ограбуваат,
дека ќе ги запалите тие проклети ништожници? Но не,
нема да направите ништо повеќе отколку што (не) правите секој ден, зашто вам веќе ви се случува таа ужасна
стварност, вас веќе ве задолжиле без ваше знаење и парите од долгот што треба да го отплаќате се веќе отуѓени од
страна на истите ништожници што ве задолжиле, а вие,
почитувани читатели, блажено несвесни читате весници и варите кисела зелка во која можеби се препелкало
сушено свинско ребро. Злосторот на вашето задолжување без ваша согласност се вика „јавен долг“, а подлите
нелуѓе што ви ги украле парите што допрва ќе треба да
ги отплаќате се викаат ВМРО ДПМНЕ.

Злосторот на вашето задолжување без ваша
согласност се вика „јавен долг“, а подлите
нелуѓе што ви ги украле парите што допрва ќе
треба да ги отплаќате се викаат ВМРО ДПМНЕ.
Што е тоа во јавниот долг што така успешно ја затскрива
неговата неморална суштина? Каква е тоа неверојатно
вешто создадена мистификација што ги остава мили-
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оните ограбени луѓе незаинтересирани за сопствената
судбина, и конечно, што ги тера покорно да го отплаќаат
долгот што не го направиле? Историски гледано, јавниот
долг има срамно и длабоко неморално потекло, зашто
него го „измислија“ монарсите за да ги финансираат своите војни, своите освојувачки и колонизаторски походи.
Не било ретко овие архибандити отпосле да одбијат да
ги отплаќаат своите долгови, што довело до создавањето на првите национални банки, кои имале за цел да го
„стабилизираат“ пазарот на капиталот и да ја обезбедат
довербата во државните обврзници – омилената форма
на задолжување на суверените. Оваа исконска неморалност на јавниот долг практично ниту за јота не ја сменила својата суштина и во современите демократии од
либерално–капиталистички сој, но затоа спектакуларно
ја променила својата јавна перцепција. Тој и понатаму
претставува нетранспарентна финансиска трансакција
што во дискреција ја договара врвот на политичката елита на власт, но разликата од времето на апсолутистичките монарси во мугрите на капитализмот најмногу се
појавува во самопоробувачкото доброволно прифаќање
на долгот од страна на недолжните граѓани. Мене ми е
практично несфатливо моралното салто мортале со кое
во современите демократии одговорноста за отплаќањето на долгот „демократски“ и „солидарно“ се распределува на целото население. При што, отплаќањето на јавниот долг во современиот неолибералистички глобален
поредок претставува највисок морален долг на нацијата,
света обврска што може да се спореди само со долгот кон
Бога од темните времиња на теократиите. Како успеаја
некои мајстори на својот занает да изведат кретенизација на практично целиот свет и да обезбедат комплетна
инверзија во моралната перцепција на долгот? Откако
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неколку илјади години лихварењето или давањето заем
со камата се сметаше за најдолна, неморална та дури
криминална дејност, денес светот ги смета кредиторите
за апостоли на новиот земски рај, а на дното на моралното скалило се кредитно неспособните или оние што
не можат да го исплатат лихварскиот долг. Дали толку
најавуваниот крај на историјата или пропаста на светот,
всушност, веќе не ни се случил, и тоа во форма на морално калирање на човештвото, некој вид колапс на човештината и прогресивна пандемична деменција?!

Откако неколку илјади години лихварењето
или давањето заем со камата се сметаше за
најдолна, неморална та дури криминална
дејност, денес светот ги смета кредиторите за
апостоли на новиот земски рај, а на дното на
моралното скалило се оние што не можат да го
исплатат лихварскиот долг.
Оваа глобална морална инверзија очигледно им годи на
криминалните власти што јавниот долг го претвораат
во државен криминал со катастрофални последици за
своите нации, како што е тоа случајот со земјава. Како
тоа се случува во нашата уставна парламентарна демократија – која е конципирана како едноставен и ефикасен колективен договор, барем што се однесува до финансирањето на државата? Елем, граѓаните ги плаќаат
даноците со кои се финансира државниот сервис, а овој
за возврат треба да ги гарантира слободите, правата, сигурноста и општата благосостојба. Се разбира дека одлучувањето за јавните давачки и за начинот на нивното
трошење како јавни расходи мора да биде ексклузивна
надлежност на парламентот, и дека транспарентноста,
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рационалноста и отчетноста мораат да бидат носечките
уставни принципи во оваа судбински значајна област на
постоењето на демократската држава. И, да, во нашиот
Устав, во членот 68, е утврдено дека Собранието на Република Македонија „ги утврдува јавните давачки“ и дека
„донесува републички буџет“, со што се обезбедува парламентарна контрола во собирањето на јавните пари и
во нивното трошење од страна на извршната власт. Убаво. Но, ако го погледнеме членот 91 од Уставот, каде што
се утврдени надлежностите на Владата, ќе видиме дека
извршната власт нема никакви уставни надлежности за
самостојно располагање со јавните пари – ниту во врска
со јавните давачки, ниту во врска со јавните расходи. Од
друга страна, секој ден гледаме и слушаме дека Владата
издава надворешни и внатрешни обврзници и ја задолжува целата нација, или зема заеми од меѓународните
или од приватните кредитори, во опскурни постапки
во кои никому надвор Владата не му е познато под какви услови се земени овие кредити и какви ќе бидат последиците од овие очигледно убиствени долгови. Иако
е сосем очигледно дека според Уставот на Република
Македонија за секое задолжување би морало да одлучува најмалку парламентот, а всушност – бидејќи таа надлежност не му е експлицитно дадена ниту на парламентот – јасно е дека за секое задолжување мора да одлучува
народот и тоа со референдум! Значи, јавниот долг што
е создаден без да се прашаат на референдум оние што
треба да го отплаќаат, е украден веќе во својот настанок,
и пред да почне да се троши на криминален начин – за
одржување на нелегалната власт на ДПМНЕ, за богатење
на партиско-мафијашката врхушка или за наци преродбенички проекти од типот на „Скопје 2014“.
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И, тука најстрашното не е тоа што мафијашкиот режим
на Груевски и на неговата ВМРО ДПМНЕ нè задолжува со
неподносливо очебијна гангстерска постапка, присвојувајќи го – спротивно на Уставот – дискреционото право
да ги уништи нашите животи и иднината на нашите
деца, туку што ние со нашиот молк и индиферентност,
со нашите кравји погледи и лигушки што ни се тегнат
од муцките, тоа масовно должничко убиство на нацијата го претвораме во колективно самоубиство, и тоа без
грам (у)мисла. Затоа, по соборувањето на криминалниот режим на Груевски, првото што ќе треба да го стори
ослободениот народ е ревизија на јавниот долг, од кој ќе
треба да се отпишат сите пари потрошени за одржување
на нелегалниот режим, за криминалното богатење на
вмровската врхушка и за „Скопје 2014“!
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МОРАЛЕН ИДИОТИЗАМ:
ИЗБОРИ ЗА
ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА
ПАРТИСКИОТ КРИМИНАЛ
16.01.2016

Поимот морален идиотизам сепак најдобро ја
опишува ситуацијата во која сите се наоѓаме.

Терминот „морален идиотизам“ прв го вовел во психијатријата, уште во првата половина на деветнаесеттиот век, англискиот научник Џејмс Причард. Денес
тој термин во јавниот говор се употребува за нарушено
однесување генерирано од ментална неспособност да
се разберат моралните принципи и вредности, односно
неспособност на поединци и групи да делуваат согласно
нив. Накусо, станува збор за емоционално и социјално
нарушување на личноста која не може да разликува добро од зло, нарушување кое, меѓутоа, не е проследено со
исто толку видливи ментални нарушувања на интелектуалните способности.

276

Поимот морален идиот беше единственото нешто што
ми ечеше вечерва во главата, додека го слушав обраќањето на Груевски на македонската јавност, со кое тој ја најави својата оставка „која ќе биде ефективна 100 дена пред
закажаните избори“. Слушајќи го човекот како блада за
„времено повлекување на премиерот“ и пред целиот
свет прави фројдовска грешка што укажува дека никаква стварност овој лудак нема да го разувери дека нема
доживотно да биде премиер, длабоко се посомневав во
употребната вредност на поимот „морален идиот“, а особено на дефиницијата во вториот дел, за ненарушените
интелектуални способности на болниот. Па, овој мегакриминалец што, доколку би бил осуден за сите свои
злодела, би заработил 666.000 години робија, не само
што не покажува знаци дека е способен да разликува добро од зло, туку манифестира и сериозни нарушувања
на моќта да ги разликува фактите од реалноста, како и
потполна интелектуална неспособност да го препознава
значењето на зборовите.

Овој опасно оболен криминален ум,
со наместено мека и татковски нежна
полунасмевка и со треперливо снисходлив глас
на грижен Учител, го читаше халуцинантното
писание што му го напишале некои исто толку
ментално декомпонирани личности.
Обелоденувањето на фактите за криминалите што со години тој и неговата ВМРО ДПМНЕ ги вршат врз невините граѓани, па уништувањето на македонската демократија и култура, како и медијаторството на меѓународната заедница за надминување на судбинската криза што
тој лично ја предизвика, сето тоа за овој лудак е само „вал277

кана кампања против Македонија“!? Овој опасно оболен
криминален ум, со наместено мека и татковски нежна
полунасмевка и со треперливо снисходлив глас на грижен Учител, го читаше халуцинантното писание што му
го напишале некои исто толку ментално декомпонирани личности со една единствена порака: дека овој темен
период (кога светот конечно созна од прва рака дека е тој
злосторник што лаже, краде и убива) конечно ќе остане
зад нас, а ние, предводени повторно од Него, ќе скокаме
по плодните житни полиња, во светлоста на пурпурното
изгрејсонце, кон подобрата иднина, вечно и засекогаш...
И, ни рече тој: „Јас имам големи планови...“ , демек, небаре како Мартин Лутер Кинг, тој ќе ни прости за овие
гадости што сме ги сториле за време на наметнатиот едногодишен кошмар, за време на оваа „валкана кампања
против Македонија“ (уште еден фројдовски момент во
кој тешко оболениот јавно се поистоветува со Македонија), и ќе нè поведе во пурпурно виолетовата халуцинација на неговиот морничав ум... Зошто?
„Зашто тоа е мојот план: да бидам постојано (што ќе рече
– вечно) со Вас...“ Алелуја!
Всушност, очигледно е дека употребата на поимот „морален идиот“ за случајот на Груевски е проблематична,
зашто Причард поимот го употребил во далечната 1835
година, кога во науката во оптек биле зборовите „дебил“,
„имбецил“, “идиот“, „лудак“, „кретен“, и слични, што тој
ги сметал за преопшти и соодветни за опишувања само
на тешки ментални неспособности на интелектот или
нарушувања на психата следени со компулзивни, агресивни однесувања или халуцинации на болниот. Тој моралниот идиотизам го дефинирал како „лудило што се
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состои од болно первертирање на природните чувства и
емоции, однесувања и навики, морални ставови (...), без
какви било забележителни нарушувања или дефекти
на способноста за резонирање, и особено без какви било
болни илузии или халуцинации“. Очигледно дека овој
поим, кој додуша одамна го изгубил своето значење во
медицината, не може во целост да се употреби врз Груевски, бидејќи човекот повеќе од очигледно – освен од
неспособноста да препознава морални вредности и да
го разликува доброто од злото – страда и од хронични
и сериозно „болни илузии и халуцинации“. Се разбира,
ниту на крај на памет не ми е овие поими што означуваат тажни состојби на болни луѓе да ги употребувам
во навредлива смисла. Впрочем, и медицинската наука
и „просветената“ јавност одамна ги напушти изразите
идиот, кретен, имбецил и слично и заради „политичка
коректност“ ги замени со „ментална ретардираност“, за
потоа да прејде на „интелектуална неспособност“ и различни видови „нарушени состојби на свеста и личноста“.
Но, ако се вратиме на овдешниот развој на настаните во
врска со решавањето на „политичката криза“, поимот
морален идиотизам сепак најдобро ја опишува ситуацијата во која сите се наоѓаме. Да одиме по ред. Првин,
зошто воопшто дојде до потпишување на Пржинскиот
договор? Бидејќи се откри дека во Македонија е воспоставена вонуставна партиска држава, што ги укинала
сите институции на демократската држава, и владее нелегално лажирајќи ги изборите со државни ресурси, организирајќи епски грабеж на македонските јавни пари
во полза на партиската врхушка. Потем: што е суштината на договорот од Пржино, што се неговата цел и содржина? Цитирам: „...ќе се постигнат договори за сите
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структурални реформи. (...) што ги вклучува реформите
што треба да се спроведат во областите опфатени со Главите 23 и 24, за независно функционирање на државните
тела и институции, слободата на медиумите и полната
усогласеност со препораките и мислењата на Венецијанската комисија.
Партиите се исто така согласни да ги имплементираат
сите препораки од Европската Комисија што се однесуваат на случаите на системското (кршење, м.з.) на владеењето на правото“. Што и колку е „имплементирано“,
демек, применето, извршено или реализирано од сите
суштински ставови на Пржинскиот договор, како што
се „структуралните реформи“ од областа на департизацијата на државата, владеењето на правото и слободата
на медиумите? Ништо и нула. Апсолутно ништо! Тоа значи дека намерата на Груевски е да ја проектира својата
болно нарушена состојба на личноста и свеста, на сите
нас, а библиската земја во целост да ја претвори во еден
единствен морален, интелектуален и културен идиотизам; значи, намерата што така простосрдечно ни ја
соопшти во неговото ментално ретардирано обраќање,
ќе биде остварена со одржување уште едни монтирани
избори во негибнати тоталитарни, мафијашки и еднопартиски услови.

Криминалниот автократ што држи 100 отсто
од власта, 100 отсто од државните и јавните
институции и 96,73 отсто од медиумите, сака
со избори да го легализира својот криминал
„еднаш за секогаш“ и потоа, исто така „за
секогаш да нè води во светлата иднина“?!
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Криминалниот автократ што држи 100 отсто од власта,
100 отсто од државните и јавните институции и 96,73 отсто од медиумите, сака со избори да го легализира својот
криминал „еднаш за секогаш“ и потоа, исто така „за секогаш да нè води во светлата иднина“?! Ако сме толкави
идиоти да дозволиме неосудени разбојници и криминалци да организираат лажирани избори за своја доживотна аболиција и, конечно, ако ја прифаќаме состојбата
на морален и секој друг идиотизам како лична и национална судбина, тогаш – зошто да не?
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НЕ ИЗБОРИ, ТУКУ
СЕНАРОДЕН БУНТ !
(24 АПРИЛ Е ВИСТИНСКИОТ
ДАТУМ)
30.01.2016

Природната агресивност и иницијатива на злото
постои само за да ја афирмира историската улога
на борбата против него!

На Македонија и на нејзините жители предолго време
им се случува историско назадување, пропаѓање и пустошење кое, покрај грабежот и уништувањето на општонародните блага, сè повеќе претставува и разнебитување
на културните добра до крајната фаза на декултурација
и општа кретенизација на македонското население. Не
велам дека сме земја во која се случуваат најстрашните
работи на светот, зашто секојдневно од информативните медиуми нè заплиснуваат несреќи многу поголеми
од нашата, и секако дека не тврдам дека не може да биде
полошо. Напротив, во таа насока сум убеден оптимист,
зашто работите можат да бидат многу, многу полоши, а
за дното веќе пишував: тоа е поетска метафора што е по282

тполно неупотреблива во општествените и историските
работи, зашто тука тоа напросто не постои.
Иако кај нас нема војна, и Македонците не бегаат од татковината како што тоа го прават Ирачаните или Сиријците, значи, иако сме очигледно во подобра положба од
оние што спасуваат голи животи, во нашата несреќа има
нешто посебно лошо.
Тоа е ужасното губење на смислата на постоењето на
ова општество, што како жртва на злодејството на ВМРО
ДПМНЕ практично не успеа да сочува ниту една културно–историска или општествено-политичка вредност. Не
успеавме да ги сочуваме вредностите што се оправдување на нашето сопствено културно и државотворно постоење, вредностите заради кои била пролеана човечка
крв, заради чие постигање биле впрегнати најголемите
македонски умови и заради чие градење беа потрошени
повеќе од половина век од постоењето на македонската
држава.

Не успеавме да ги сочуваме вредностите што
се оправдување на нашето сопствено културно
и државотворно постоење, вредностите
заради кои била пролеана човечка крв, заради
чие постигање биле впрегнати најголемите
македонски умови.
Македонија не ја уништува разорен оган на злото што
како божја казна се спушта од небото, туку таа имплодира во сопствената индиферентност да се бори со глупоста и злото на својот сопствен човечки талог, таа гние однатре во предолгата пасивност и одбегнување решител283

но да стане во борба и да ја победи подлоста и алчноста
на неколкуте илјади свои најдолни припадници што ја
разнебитуваат судбината на сите други.
Всушност, луѓето ги прави индиферентни кон сопствената иднина изопачувањето на моралните ориентири,
кога вкупното општествено назадување ја извртува и
временската оска, па она што ни се случува веќе се случило во минатото, а во пресрет не ни доаѓа иднината
туку мрачното минато.
Во такви инверзни историски процеси луѓето наместо да
се мобилизираат со непомир да се изборат за подобрата
иднина, стануваат индиферентни, како да гледаат нешто
што веќе виделе, некаков морничав историски дежаву,
што не им создава поттик за борба, бидејќи го чувствуваат како историско проклетство. Та дури, се појавува еден
дефетизам и негативен фатализам, зашто пеколот во кој
нè води ВМРО ДПМНЕ, онаа поранешната фашистичка
ВМРО веќе го направила помеѓу двете светски војни,
подло убивајќи илјадници Македонци. Тој историски
пекол сега ни се појавува како реалност и иднина што се
доживуваат како судбина, како колективна казна, демек
како нешто што „овој скапан народ“ сам си го заслужил.

Тој историски пекол сега ни се појавува како
реалност и иднина што се доживуваат како
судбина, како колективна казна, демек како
нешто што „овој скапан народ“ сам си го
заслужил.
Во потрага по пооптимистична идеја за историјата, се сетив на моќниот есеј на Кант „Идеја на општата историја,
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усмерена кон остварувањето на светскиот граѓански
поредок“, во кој филозофскиот гениј создава историски
систем што наликува на вистинска просветителска утопија, но обезбедува мисловна подлошка за филозофија
на животот што има повисока смисла и во услови на грдата реалност. Елем, Кант претпоставува дека видливиот општ прогрес во историјата не може да биде резултат
на некаков човечки план, туку на природата, а човештвото го остварува без да е свесно за тоа. Објаснувајќи го
тој план на природата, Кант се потпира на своите етички
сфаќања каде што суштината на умот тој ја поистоветува со слободата, и тоа не само како слобода на изборот,
туку како автономија, како способност на човекот самиот да создава закони за своето живеење. Така историјата
добива воспитна улога во која развојот на човештвото е
развој кон состојбата на потполна умственост, што значи
кон потполната слобода. На тој начин Кант одговара на
сопственото прашање – која била намерата на природата кога го обдарила човекот со разум? Тоа не е за да го
направи среќен, туку заради тоа да го направи морален,
односно да го обезбеди потполниот развој на моралната
слобода.
Бидејќи човековата суштина е разумот, и бидејќи разумноста е способност за користење на туѓото искуство, полниот развиток на човечкиот ум не е можен во рамките
на индивидуалното искуство, туку само во историјата
на целиот човечки род. И, тука Кант го поставува клучното прашање: која е таа сила што го тера човештвото да
се впушти во непрекинатата и мачна историска борба за
зголемувањето на рационалноста? Одговорот е изненадувачки: оваа сила е злото во човечката природа! Покренувачката сила на рациото и моралноста, според Кант, се
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ирационалните и неморалните елементи на човековата
природа – охолоста, суетата и алчноста. Овие елементи
на злото го создаваат трајниот антагонизам помеѓу доброто и злото, при што силите што се вистинскиот поттикнувач на борбата се спротивни на човечкиот ум, а
тоа се интелектуалното незнаење и моралната подлост.
На крајот од овој песимистички есеј, Кант го проектира
среќниот завршеток на историјата во својата утопија за
финалната победа на разумот над слепите сили на злото,
што, се разбира, треба да се случи некаде во посакуваната иднина.
Сигурно се прашувате, почитувани читатели, што може
да ни користи оваа контроверзна филозофска утопија
за напредокот кон потполната рационалност на човештвото и морална слобода, во нашата грда реалност во
која превладува неморалот, арогантното разбојништво,
алчноста и подлоста со која ВМРО ДПМНЕ веќе со години владее со македонската питомина? Поуката е јасна:
природната агресивност и иницијатива на злото постои
само за да ја афирмира историската улога на борбата
против него! Значи: злото, глупоста, незнаењето, расипаноста и алчноста на криминалната партија-држава – тоа
чудовиште што го создадоа Груевски и неговата бандитска партија – природата „ни ги подарила“ само за да нè
поттикне да ги победиме со решителност и мачна борба,
а не со трпење, прилагодување, нагодување или гласање!
Во таа смисла, 24 април е одличен датум – но, не за избори – туку за сенароден бунт против криминалната власт
што ни ја украде демократијата, ни ја ограби државата
и ни ја заглупави културата! Сенародно востание за повторно востановување на уставниот поредок и владеење
на разумот!
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П.С. Инаку, не знам зошто сите се нафрлија на кутриот
Хан и неговата изјава дека не било важно „дали сите ќе
учествуваат“, туку бил важен само „квалитетот на изборниот процес“. Човекот, да не го извадија од контекст, сигурно ќе се доискажел, всушност, дека единствениот услов за „изборите да се спроведат на фер, транспарентен
и демократски начин“ е токму НА НИВ ДА НЕ УЧЕСТВУВААТ СИТЕ, односно, од изборите да бидат исклучени
криминалците од ВМРО ДПМНЕ што ги фалсификуваа
претходните избори и што сè уште нелегално ја узурпираат власта, со намера да ги фалсификуваат и следните.
Мала исправка.
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ДРЖАВНОМАФИЈАШКА „ОМЕРТА“
13.02.2016

Мафијашката држава инфантилно глупо
се обидува да ги застраши граѓаните да не
соработуваат со „клетите странски чпиони“ и со
Специјалното јавно обвинителство, демек, да
воведе некаква си вмровска „омерта“.

Многубројните органи, органели, краци и пипци на
државно–мафијашкиот организам на ВМРО ДПМНЕ,
наеднаш како да се почувствуваа загрозени – небаре
повторно „репресирани“ – од неколкутемина „натрапници“ вработени во Специјалното јавно обвинителство.
Фрчат кривични пријави против „малтретирањето“ што
ја загрозува рајската пасторала на клептократскиот режим на Груевски. Се разбудија непостоечкото Јавно обвинителство и фантомскиот Совет на јавни обвинители,
што досега немаа никаква работа, зашто заштитата на
режимот – а не на граѓаните – им е единствената смисла
на постоењето. Се покрена целата партиско–државно–
медиумска мафија во „правичен“ протест против нарушувањата на правата на граѓаните што ги чинат – каде
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и да мрднат, со кого и да прозборат – „црните тројки“ од
Специјалното обвинителство, предводени од нивната застрашувачка Шефица. Паника!

Целата оваа драмолетка во режија на
партиската држава на Груевски, всушност, не
е толку притисок кон омразеното Специјално
јавно обвинителство, колку што е тоа
криминален обид да се воспостави „завет на
молчењето“ помеѓу ситните извршители и
потенцијалните сведоци.
Се затресоа фундаментите на Македоња Вечна, ги наполнија гаќите наследниците на делото и телото на Александар III Македонски, ги збија редовите потомците на грешните рожби од македонските талкања на Свети Павле, братоубијците и клептократите од ВМРО – Лоповска. Што се
случува, по ѓаволите? Целата оваа драмолетка во режија на
партиската држава на Груевски, всушност, не е толку притисок кон омразеното Специјално јавно обвинителство,
колку што е тоа криминален обид да се воспостави „завет
на молчењето“ помеѓу ситните извршители и потенцијалните сведоци на многуте злостори што партиско–државната врхушка ги изврши во изминативе девет години. Криминалното чудовиште на партиската мафија (ВМРО–Лоповска) се обидува да ги застраши и замолчи потенцијалните соработници на Специјалното обвинителство и да
ги затскрие доказите што можат да се искористат против
нејзините кумови, обидувајќи се во Македоња Вечна да
воспостават „омерта“.
Омерта е „закон на честа“ на јужно–италијанското криминално подземје, на сицилијанската Мафија, Ндрангета,
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Коза Ностра, Камора и ним сличните. Суштината на овој
мафијашки „закон на честа“ е во забраната за соработка со
државните власти, особено со полицијата, обвинителствата и судовите. Оваа забрана пред сè го подразбира „заветот
на молчењето“, и тоа во секакви околности, без оглед дали
се работи за извршителите, соработниците, сведоците, па
дури и за жртвите на злосторите. Фатените злосторници
и нивните соработници, дури и да се погрешно обвинети
односно подметнати „жртвени јагниња“, според мафијашката „омерта“ мораат да молчат за целото време на истрагата и судењето, и молчејќи да ја издржат казната што ќе им
биде пресудена.
Прекршувањето на „омерта“ мафијата го казнува со смрт.
Интересно е дека „законот на честа“ Мафијата и другите
нејзини криминални сестри го презеле од сицилијанските
локални обичаи што се создале како вид на тивок народен
отпор во вековите од ропство, странски колонизации и
опресивно владеење на кои народот бил изложен. Станува збор практично за моќна обичајна социјална алатка за
хомогенизација на угнетениот народ, кој во несоработката
со властите ја обезбедува својата единствена морална автономија. Овој вид отпор – „закон на честа“ што ја забранува
соработката со властите – се појавил пред векови во изолираните заедници по големите средоземноморски острови
Сицилија, Сардинија и Корзика, но и на Крит, и документиран е уште од 16 век како начин на спротивставување на
шпанското владеење со островите. „Омерта“ е родена како
екстремна форма на солидарност и лојалност на локалната заедница против историски секогаш наметнатата странска власт, која на нехуман начин го угнетувала народот со
векови. Таа е рожба на беспомошноста и гневот, што секо290

гаш била насочена против авторитетот на власта, јакнејќи
го чувството на отпор и меѓусебна лојалност на локалните
заедници. Ова историско наследство во последните век и
половина го презема и го злоупотреби за своја сопствена
заштита Мафијата и светското криминално подземје и го
изопачи „законот на честа“ во систем на застрашување и
убивање на сведоци и на граѓани што соработуваат со легитимните демократски државни и судски власти.
Во груевистичката Македоња, меѓутоа, каде што сè е изопачено и инверзно, наместо мафијата да е илегална „држава
во држава“, таа владее со македонската држава како со „заштитена“ мафијашка територија, па уставната Република
Македонија ѝ го отстапи суверенитетот на Мафија Македоња Вечна. Тука, наместо илегалниот свет на подземјето
да воведува „завет на молчењето“ што ќе го заштити од државната и судската власт, се случува токму обратното: мафијашката држава инфантилно глупо се обидува да ги застраши граѓаните да не соработуваат со „клетите странски
чпиони“ и со Специјалното јавно обвинителство, демек, да
воведе некаква си вмровска „омерта“. Одат проверените државни службеници како платеници на ВМРО–Лоповска,
по трагите на специјалните јавни обвинители и истражители, и ги „убедуваат“ потенцијалните сведоци „доброволно“ да ја прифатат „омерта“, патриотскиот вмровско–лоповски „код на честа“. А, како доказ дека ја сфатиле пораката
и како потврда на лојалноста, тие требаат да напишат кривична пријава „за малтретирање“ од страна на вработените
во Специјалното јавно обвинителство и јавно, пред очите
на „згрозениот свет“, да ја поднесат пријавата до режимското јавно обвинителство, огранокот на ВМРО ДПМНЕ што
е задолжен да ги гони противниците на мафијашкиот режим и другите невини граѓани.
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И овој гротескен обид да се воведе обратна
„омерта“ – завет за молчење од страна на
мафијашката власт, како заштита од народот –
пропадна поради неконтролираната глупост на
разнишаната мафијашка врхушка.
Но, сè им е попусто. „Омерта“ е денес секаде во светот познато дистинктивно својство и метод на мафијашкото подземје. Така што, со јавното демонстрирање на „омерта“ од
страна на мафијашката партија на Груевски, наместо да ја
затскриваат својата криминална природа, тие го постигаат
обратното – ѝ се откриваат на домашната и на светската јавност со сета своја злосторничка мафијашка природа, и така
само учествуваат во своето сопствено делегитимирање. За
среќа, злосторничката глупост понекогаш ги издава своите
господари, при што таа станува активен фактор во нивното
демаскирање и детронирање. Така и овој гротескен обид
да се воведе обратна „омерта“ – завет за молчење од страна на мафијашката власт, како заштита од народот – пропадна поради неконтролираната глупост на разнишаната
мафијашка врхушка. „Омерта“ работи само во атмосфера
на ледено смртен страв, а денес во Македонија има сè помалку луѓе што се плашат од сè повеќе изолираната група
државни криминалци. Раскринката мафија веќе не може
да се служи со застрашување, зашто стравот веќе влегол
во нејзините сопствени коски. Па, затоа, наместо „омерта“
ВМРО–Лоповска успеа да произведе само течна „усерта“, и
тоа длабоко во своите редови.
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ДОДЕКА ЗЛОСТОРОТ
ПРОДОЛЖУВА
20.02.2016

Уништувањето на сопственото културно
наследство не го вознемирува најголемиот дел
од македонското општество.

Македонското општество го сопира здивот чекајќи го
конечното делегитимирање на криминалниот режим
на Груевски. Но, додека долгоочекуваните кривични
пријави за сторените злостори против македонската
демократија ги измамуваат првите среќни воздишки,
злосторничките градби на разулавениот режим без
пречки продолжуваат да се градат во центарот на Скопје. Работите на криминалното префасадирање на центарот на престолнината си се одвиваат безгрижно, како
ништо да не се случило, а читаме и дека градот Скопје
планира со својата Програма за уништување на културното наследство да „реконструира“ уште 13 објекти во
најтесното централноградско подрачје.
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Намерата на партиската држава на ВМРО ДПМНЕ е да
ги претвори овие објекти од архитектонско културно
наследство во одвратни споменици на злото, обвиткувајќи ги со слој од кошмарна псевдобарокна блуеница,
и за овој вандализам да потроши уште 8 милиони евра
народни пари. Не знам зошто, но вестите за градителските „подвизи“ на криминалниот режим веќе не ми будат
архитектонски асоцијации, туку упорно ми ја предизвикуваат морничавата снимка од последната смотра на
Хитлер, снимена пред неговиот бункер на 20 април 1945,
само десет дена пред да си пука во главата. Порано бев
загледан во остарената фигура на тиранинот, во неговата рака што му се тресе скриена зад грбот, пробесените
смртни подочници и заматениот поглед, но денес пред
очи ми се само машките деца од Хитлеровата младина
на кои фирерот им доделуваше Железни крстови за воени заслуги во одбраната на веќе паднатиот Берлин.

Вестите за градителските „подвизи“ на
криминалниот режим веќе не ми будат
архитектонски асоцијации, туку упорно ми
ја предизвикуваат морничавата снимка од
последната смотра на Хитлер, снимена пред
неговиот бункер на 20 април 1945, само десет
дена пред да си пука во главата.
Децата на снимката се тинејџери, а некои немаат ни 13
години, додека Најголемиот злосторник на сите времиња ги гали по обравчињата, праќајќи ги во сигурна
смрт. Всушност, сликата на овие дечиња што беа испратени во залудна и бесмислена смрт, како и илјадниците
други што гинеа само да го задоволат психопатскиот
нарцизам на својот водач, се производ на истата болна со294

стојба на еден опасен криминален ум, како и во случајот
со уништените скопски фасади. Наместо да ја согледа
стварноста на крајот на своето криминално владеење и
да отстапи од вршењето на злосторот, тој го чини токму
спротивното – продолжувајќи го злосторот, се обидува
да создаде привид за продолжувањето и на сопственото
време. Колку и да е грдо и апсурдно, големите злосторници се однесуваат според истиот психопатски образец:
фанатично упорно градејќи ги спомениците на злото,
тие како да сакаат симболички да го проектираат своето
траење во идните времиња; ја ѕидаат високо несреќата за
да фрла подолга црна сенка кон вечноста...
Но, што правиме сите ние, пасивните набљудувачи на
уништувањето на последните останки од нашето архитектонско културно наследство? Ние читаме во весници
како зграда по зграда, фасада по фасада, исчезнува модерното Скопје и се ребрендира во Светска престолнина
на кичот, и како со него – сосем консеквентно – се трансформира и нашиот национален идентитет од херојски
и модерен, во простачки и умоболен. Но, сепак, пред да
исчезнат последните траги од нашата модерност, да напомнам, почитувани читатели, дека една од зградите
што „дојде на ред“ за уништување е и зградата на предвоената Стопанска комора, изградена уште 1935 година, се
уште запаметена како „Метропол“. Читаме така, удобно
завалени во фотелја, дека „објектот ‘Стар Метропол’ во
центарот на Скопје, не само што ќе има барокна фасада,
туку ќе претрпи и доградба.
Според Предлог-одлуката за изменување и дополнување
на Одлуката за утврдување фасади, поднесена од градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски, измената
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ја побарал сопственикот на објектот. Во образложението од Градот се посочува дека промените во изгледот на
фасадата се како резултат на целокупната планирана реконструкција на објектот, промена на конструктивните
системи и негова доградба и надградба“. Иако веста не
побуди бурни реакции во веќе изморената јавност, нагласувам дека се работи за веројатно највредниот споменик на културата што Скопје и Македонија го имаат од
времето на раниот модернизам.
Автор на ова архитектонско ремек–дело и заштитено
недвижно културно наследство, е архитектот Милан
Злоковиќ, еден од најголемите архитекти што творел на
Балканот во средината на 20 век, а културната вредност
на неговиот објект е како да имаме дело од Гропиус, Корбизје или Терањи во нашата престолнина. Скопје беше
град со ретка историска среќа да биде збогатен со архитектонски бисер каков што е зградата на „Метропол“ од
генијалниот архитект Злоковиќ. А, македонската архитектура и култура имаа уште поголема среќа да го имаат архитектот Злоковиќ како еден од основачите на архитектонскиот оддел на Техничкиот факултет во Скопје,
во раните педесетти години од минатиот век, кога овој
светски познат авторитет за архитектонски пропорции
и модуларна координација работеше како професор кај
нас и ги објавуваше своите трудови во Зборникот на Техничкиот факултет.
Актот на „реконструирање, надградување и префасадирање“ во заумно–барокна обвивка на архитектонско културно наследство од највисок ранг – каков што
е објектот „Метропол“ на Милан Злоковиќ – е тежок
криминал, што како кривично дело не се разликува од
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вандалското уништување на илјадници години старите
архитектонски споменици во Сирија и Ирак од страна
на фанатиците на Исламската Држава минатата година.
Всушност, злочинот на ДПМНЕ – Злосторничка наречен
„проект Скопје 2014“, со сите незаконски, неархитектонски и противразумни згради, скулптури и фасади,
е во културна, цивилизациска и морална смисла многу
поголем од злочинот врз културното наследство што
го чинат лудаците од Даеш. Зошто? Затоа што нивниот
злостор е чисто, радикално зло, што никого во светот не
го остава рамнодушен или амбивалентен.
Уништувањето на Палмира и на храмот Балшамин, на
пример, е злочин против културното наследство на светот, против целата човекова цивилизација, и со него не се
идентификува ниту еден народ или култура. Сите знаат
дека еден ден, кога Исламската Држава ќе биде грдо минато, уништеното културно наследство ќе биде реституирано, секоја трага од активноста на злосторниците ќе
биде избришана, а спомениците ќе му бидат вратени на
човештвото. Но, злочинот наречен „Скопје 2014“ е многу
пострашен, со многу подлабоки и покомплексни последици, зашто го вршат органите на една држава – една
окупирана партиска држава – но сепак држава, зашто
зад овој злостор застанаа не само собранието, владата и
судството на тоталитарна Македоња, туку и масивниот
идеолошки апаратус на оваа наци мафијашка творба:
образованието, медиумите и црквата.
Овој злостор – во размери на вистински национален културоцид – им е прикажуван како Културна Вистина на
Македонците веќе осум години, а на илјадници кретенизирани граѓани на библиската земја овој измасакриран
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културен леш им е прикажуван како Естетски Идеал!?
Како што спомнав погоре, со овој злостор денес во светот
се идентификува целото македонско општество, со него
станавме интелектуално попречена нација, нација за
подбив и жалење. И, конечно, и можеби најтешко за поднесување: нашево уништување на сопственото културно
наследство го остави – и сè уште го остава! – сосем рамнодушно најголемиот дел од македонското општество.

Нашево уништување на сопственото културно
наследство го остави – и сè уште го остава!
– сосем рамнодушно најголемиот дел од
македонското општество.
„Скопје 2014“ и тековното префасадирање и уништување
на архитектонското културно наследство во центарот
на Скопје претставува како планина голем куп на тешки кривични дела. За среќа, (која иронија!) се работи за
кривични дела што се „поврзани и кои произлегуваат од
содржината на неовластеното следење на комуникациите“, па поради тоа потпаѓаат под надлежност на Јавното
обвинителство за гонење кривични дела поврзани и кои
произлегуваат од содржината на неовластено следење
на комуникациите – популарно нареченото Специјално јавно обвинителство. Овие кривични дела во Кривичниот законик се дефинирани и утврдени како Узурпација на недвижности што се прогласени за културно
наследство (чл.225), Оштетување на културно наследство (чл.243), Оштетување или уништување добра под
привремена заштита или културно наследство (чл.264)
и Уништување културно наследство (чл.414), и за нив се
утврдени затворски казни до пет години или потешки
казни.
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Го користам овој медиумски простор, затоа, јавно да
укажам и апелирам до Специјалното јавно обвинителство да поведе истражна постапка против сторителите
на овие кривични дела и да предложи времена мерка
за стопирање на сите работи од „проектот Скопје 2014“,
како и сите други тековни злосторнички префасадирања и уништувања на националното културно наследство. Ургентно, молам.
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„ОГНЕНИ ЦРВИ“
ВО ТЕЛОТО НА
МАКЕДОЊА
27.02.2016

Паразитот мора да се извлече од телото на
жртвата и да се уништи пред да стаса да го
повтори својот одвратен паразитски циклус.

Координираната оркестрација на државните органи и институции во окупираната Македоња, што деновиве достигна вистински крешендо во одбраната на делото и телото на
Арамбашата и неговите арамии, е вистинско остварување
на старата народна поговорка: „Секое зло за добро“. Да гледате како од ден за ден, една по друга институција на државата
почнува јавно да делува во полза на најголемите криминалци во земјава, значи, спротивно на својата уставна суштина
да го одржуваат владеењето на правото во полза на граѓаните – е, тоа е по една зла вест секој ден! Така видовме дека во
злосторничкото здружување на владејачките партии се и
парламентот и владата, потоа се „пријавија“ и управните и
кривичните судови од сите нивоа, па државните агенции и
регулаторни тела, а некни, кон арамиските буљукбаши на
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разбојничката банда вулгарно се приклучија и уставните
судии.
Доброто во оваа очајна ситуација – кога една земја ќе се соочи со вистината дека е тоталитарна творба со која владее
криминална банда на ништожници – доброто, велам, во
овој историски ќорсокак е дека оркестрираната акција за заштита и аболиција на партиско–државните криминалци, го
разоткрива нивниот вистински број, ги лоцира нивните инсталации, нивните дувла, терористички и лоповски ќелии,
што досега помалку или повеќе успешно се затскриваа зад
своите тоги, униформи, влезни табли и наслови. Да, ужасно зло е што партиските криминалци на ВМРО ДПМНЕ ги
окупирале сите државни институции, но доброто во ова зло
е што тоа конечно стана вулгарно видливо за целиот свет! Ќе
речете, почитувани читатели: ма, што добро ќе беше тоа –
кога сме и понатаму на дното од септичката јама!?
Точно, согледувањето на вистината за Македонија – особено
кога таа изгледа безнадежно лошо – не само што не ја подобрува само по себе состојбата, туку може да нè фрли во депресија и очај; но, од друга страна, без да ја согледаме вистинската мерка и природа на нашата мизерија, немаме никакви
шанси да се бориме за да ја победиме. Денес веќе можеме со
сигурност да тврдиме дека мнозинството знае дека со државата владее криминална банда што ги окупирала и ги злоупотребува сите нејзини институции. Тоа сознание е веќе
проширено и низ светот: режимот на Груевски веќе нашироко се нарекува авторитарен, а дијагнозата дека ДПМНЕ–
Лоповска е вградена во државата, формирајќи паразитска
партиска држава, веќе е составен дел на секое соопштение
на меѓународната заедница. Работите се поместени во позитивна насока, маските паднаа, партиската држава почна
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да се делегитимира, мафијашката врхушка почна јавно да
ги покажува своите чепунки и шилест опаш, па може оптимистички да се рече дека „ледот почна да се движи, господа
поротници“ – како што викаше Остап Бендер во слични развојни ситуации...

Сте слушнале за морничавиот животен пат на
гвинејските црви, тие страшни паразити што
уште во првите медицински записи пред 3.500
години се нарекувале „огнени змии“?
Всушност, болното корнење на партиските паразити од
сигурната закрила на институциските ѕидови и тоги, неверојатно наликува на измачувачкото излегување на „огнените црви“ од телата на своите жртви. Сте слушнале ли, почитувани читатели, за морничавиот животен пат на гвинејските
црви, тие страшни паразити што уште во првите медицински записи пред 3.500 години се нарекувале „огнени змии“?
Тоа се паразити со чиишто ларви луѓето се заразуваат пиејќи
нечиста вода. Еднаш кога ќе се најдат во човековото тело,
ларвите се развиваат во црви чиишто женки достигнуваат
должина и до еден метар! Кога ќе пораснат и ќе се наполнат
со оплодени јајца, црвите почнуваат да патуваат низ човековото тело, бушејќи ги ткивата како бургија меко дрво. Проаѓаат низ органи, ткива, коски и зглобови, најчесто во правец на нозете, каде што ја изведуваат клучната операција во
својот животен циклус – излегувањето од телото на домаќинот, што е придружено со неподносливи болки и чувство на
печење како жртвата да е горена со силен огин. Овие огнени
болки што се „заслужни“ и за името на паразитот, не се случајни, туку овој проклет црв ги произведува според своето
генетско сценарио: неподносливото печење ги тера жртвите да трчаат да се разладат во најблиската вода, и така ларви302

те излегуваат од домаќинот и се шират низ водата за да ги
заразат своите следни жртви. Традиционалниот начин за
„лечење“ од овој ужасен паразит е тој стрпливо, мачно болно и долго да се намотува на стапче, пазејќи да не се скине
и остане во телото, што најчесто завршува со тешки компликации, инвалидност, а понекогаш и смрт на болниот.
Огнените црви ја делат истата стратегија како и партиските
паразити на ВМРО ДПМНЕ: и едните и другите не го убиваат брзо својот домаќин, туку го измачуваат сврдлајќи го
својот паразитски животен пат низ неговото тело. Вистинските гвинејски црви ги бушат органите, ткивата и коските
на луѓето, додека вмровските црви ги дупчат институциите
на системот, оставајќи ги црвоточни и трули, продупчени и
нефункционални уставните тела на библиската земја. Клучниот момент од животниот пат на „огнените црви“ – нивното пеколно болно излегување на виделина, за да се размножат во уште еден циклус, кај вмровските црви е лажираниот изборен циклус, во кој се фингира нивното корнење од
институциите – но само привидно – зашто тоа е сигурен
начин за упаѓање во уште еден мандат, уште еден циклус
паразитско уништување на државното ткиво на Македоња
Вечна. Токму затоа е ова хистерично инсистирање на избори
по секоја цена на Врховниот паразит, затоа е и оваа налудничава оркестрација на сите црвни судови, совети и партиски
тела: тие осетија дека некој ги врзал за стапче и почнал да ги
„намотува“ на него, корнејќи ги од нивните просврдлани
легла во државните тела, и тоа пред да успеат да стасаат да го
„затворат“ уште еднаш својот паразитски круг, и да си лажираат уште еден нелегален паразитски мандат.
Аналогијата помеѓу паразитирањето на гвинејските „огнени црви“ во човековото тело и вмровските паразити во др303

жавните тела на Македоња Вечна, не е ниту поетска, ниту
журналистичка метафора оптоварена со емоции или омраза. Не. Се работи за ладнокрвна и трезвена аналогија што
укажува на структурални изоморфизми помеѓу двата вида
на паразити. Поради тоа, поуките од лечењето на болеста на
„огнените црви“ се употребливи и во случајот на оболеното
македонско државно битие: единственото решение на проблемот е паразитот да се извлече – колку и да е тоа болно и
макотрпно – од телото на жртвата и да се изолира и уништи
пред да стаса да го повтори својот одвратен паразитски циклус. Преведено на современ македонски: најважниот факт
за Избирачкиот список не е што тој не ажуриран – значи
реален и вистински, туку што партиската држава на ВМРО
ДПМНЕ го фалсификуваше со години! Поради тоа, најважната операција во предизборието не е „прочистувањето“ на
Избирачкиот список, туку прочистувањето на предизборниот процес од криминалците што ги фалсификуваа сите
претходни избори! Значи: не е важен датумот на изборите,
туку е важно пред тој датум правдата да ги стаса сите учесници во злосторничкото здружување што се виновни за досегашните изборни измами! Најважно е да се искорнат паразитските црви на партискиот криминал од болното тело
на македонската држава!

Најважната операција во предизборието не е
„прочистувањето“ на Избирачкиот список, туку
прочистувањето на предизборниот процес
од криминалците што ги фалсификуваа сите
претходни избори!
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МРТВАТА ПЕПЕРУТКА
НА БЕЛОТО
МЕГАФОНЧЕ
12.03.2016

Кај нас „Пеперуткиниот ефект“ се појави во
сосема изопачена форма.

Поетичната метафора за пеперуткиниот лет што може
да предизвика торнадо на другиот крај на светот, потекнува од големиот математичар и метеоролог Едвард Лоренц. Истражувајќи ги во шеесеттите години од минатиот век сложените хаотични системи какви што се метеоролошките појави, тој воочил дека и сосем мала, практично незабележителна промена во почетните фази од
развојот на системот, може со тек на време да предизвика сосем непредвидливи и драматично големи ефекти.
Всушност, Лоренц во почетокот ја сликувал својата идеја
со галебов лет, кога изјавил дека ако неговата „теорија е
точна, еден замав на галебовите крилја би бил доволен
да го смени правецот на временските прилики засекогаш. Контроверзата сеуште не е разрешена, но се чини
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дека најновите резултати се во полза на галебите“. Подоцна, галебовиот лет Лоренц го заменил со посуптилната
метафора за „замавот на пеперуткините крилја“, што –
според познавачите – веројатно ја презел од приказната „Звукот на бурата“ од Реј Бредбери, кој концептот на
нестабилност на детерминистичките хаоси го отсликал
токму со тој судбоносен замав на една пеперутка, што
постапно и прогресивно го менува целокупниот тек на
историјата.

Но, во Македоња Течна, којашто можеме
поетски да ја сликуваме како матна и каллива
баричка на дното од земјана јама, сместена
длабоко во балканскиот јаз, пеперуткиниот
ефект се појави во својата обратна, сосем
изопачена форма.
Но, во Македоња Течна, којашто можеме поетски да ја
сликуваме како матна и каллива баричка на дното од
земјана јама, сместена длабоко во балканскиот јаз, пеперуткиниот ефект се појави во својата обратна, сосем изопачена форма. Тука, инверзниот ефект, што е претставен со треперливиот мир на слетана пеперутка, го сликува нултото исходиште на сите историски македонски
бури. Ние бевме сведоци на последните замавнувања
на тие крилца – во чијашто проѕирност е сублимирана
вековната борба на македонскиот народ за слобода и достоинство – како го носат пеперутчето на македонскиот
културен проект до точката на негово непостоење. Таа
точка – местото каде што се спушти завесата над историска драма на македонската еманципација – беше
белото мегафонче на вечниот Тодор Петров, каде што
некогаш херојската самосоздавачка бура се претвори во
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срамен знак од две бројки – 88. Добро, знам дека многумина ќе речат дека е тоа случајност, дека тоа можела на
мегафончето да го напише секоја будала..., па, од кај знаел вечниот Тодор дека на гротескно малото мегафонче
пишува „SS“, и „14“, и „88“? Но, 88 не случајно ја означува
нашата пеперутка, и, не е случајно што таа поздравува со
Хајл Хитлер, зашто бројот 88 е неонацистичкиот криптограм за Хајл Хитлер, според осмото место на буквата Х
во латиничната абецеда. Бројот 88, таа слетана и умрена
пеперутка, е јасен знамен дека антифашистичката Македонија го заврши својот пат на белото микрофонче од
Вечниот Фашизам на ВМРО и мафијата на ретардирание
македонски ариевци, длабоко долу, во најдолното дно
на светот.
Од друга страна, оваа мала смрт – едно мртво пеперутче
со клапнати крилца што формираат бројка 88 – им отвора очи на оние што досега не го забележале фашизмот
како суштинска причина за смртната болест на македонската демократија, култура и општество. Еве, постојано
будниот и виспрен Ванхојте – одгледувачот на најдуховитите мачки во Македоња – се изненади и воедно се згади од очигледната поврзаност помеѓу гротескното бело
мегафонче на Градителот на Крстот со Големиот Водач
на ВМРО ДПМНЕ и со фашистичката суштина на македонската „политичка криза“. Меѓутоа, проблемот на македонската „политичка криза“ не е што Груевски го посетил тепаниот Петров во болница, додека овој уште грчевито го држел перверзното бело мегафонче, што сеуште
со хистеричен машки фалсет викало: „Хајл Хитлер!“ Не,
вистинскиот проблем е што македонското општество е
окупирано од партија што ја проголта државата и прак-
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тикува еднопартиска диктатура. И, што таа партија ги
лажира не само изборите, туку и сите други процедури
и институции во државата, што ги лажира парламентот,
владата и судството, што ги подјарми сите медиуми и
образовните институции, па ги учи македонските дечиња дека се директни правни и крвни наследници на
Александар Македонски, дека се зачетници на белата
раса, дека се надлуѓе со писменост и цивилизација стара 400 000 години, и што со други слични расистички и
зловести блујавици насилно и катадневно им ги полни
главите... Проблемот со македонската „политичка криза“ е што ВМРО ДПМНЕ практикува тоталитарен начин
на владеење, еден вид државен капитализам што глуми
неолиберализам – што е заедничко својство за сите мали
клептократски фашизми во последниов век. Значи, не е
проблемот што белото мало мегафонче урла „Хајл Хитлер“, туку што партијата на власт со украдени народни
пари, на украдена македонска земја, изгради партиско
седиште во форма на огромна бела „Куќа на Фашизмот“,
и среде престолнината си украде бел партиски плоштад
послан со бели украдени камени плочи, и среде плоштадот си постави фашистички споменик со партискиот
знак на него, излиен во украдена бронѕа, се разбира... Па
луѓе, тоа пред Груевски – неколку години по освојувањето на власта – го направи Мусолини и ја утврди фашистичката пракса да ги гради своите партиски седишта
на јавни градски простори, како што тоа го правеше Католичката црква во средниот век. Да, белото мегафонче
не е суштината на македонската „политичка криза“, но е
суштинската метафора за нејзината наци природа!
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Постојано будниот и виспрен Ванхојте –
одгледувачот на најдуховитите мачки во
Македоња – се изненади и воедно се згади од
очигледната поврзаност помеѓу гротескното
бело мегафонче на Градителот на Крстот
со Големиот Водач на ВМРО ДПМНЕ и со
фашистичката суштина на македонската
„политичка криза.“
Но, добро, ако се ослободиме од емоциите што непредвидливо ги поттикнува македонскиот „ефект на пеперутката“, и фрлиме поглед на политичката и општествената
сцена, што ќе видиме? Нема тоа да биде раздвиженото
темно и оловно небо, и завивањето на орканскиот ветер
како го носи дождот на Божјиот гнев, што ги предизвикал некогаш и некаде малиот замав на пеперуткините
крилја, туку, како што навестив на почетокот, ќе видиме
речиси потполно мртва, заледена сцена, во која виновниците на „политичката криза“, сите длабоко заглибени во кал, глумат како се длабоко закопани во воинствен
ров. Од своите позиции, тие статично збрцани во калта
дофрлаат пораки и пароли, соопштенија и писма, споменици на знаци и симболи, мали свастики и нацистистички криптограми на уште помали бели мегафончиња. Што се распознава во оваа неподвижна, но екстатично растревожена политичка состојба? ВМРО го друка
својот фашизам со глумена сигурност, но со усрани гаќи:
јавната презентација им е најважна од сè, зашто основната рецептура на нивното владеење е корумпирањето, застрашувањето и уценувањето на сите што може да се купат, уплашат и уценат. А, најважното што секоја мафија
треба да го оствари за да го одржува својот злосторнички
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бизнис, е да покаже дека таа е навистина опасна, дека е
сериозна и дека во потполност ја контролира ситуацијата на целата своја „територија“.
Е, токму со овој привид наци мафијата од ДПМНЕ има
проблем, зашто перцепцијата за нивната нацистистичка творба Македоња Вечна, и за нивните Два Турски
Мандати на владеење, неповратно исчезна. Народот македонски веќе препозна дека се работи за банда на долни лоповишта, и веќе секојдневно ги исчитува јасните
знаци на урушувањето на оваа одвратна псевдодржавна креатура – Диктатурата на ВМРО ДПМНЕ. Со полни
гради надеж народот ги очекува знаците на доаѓачката
слобода, и – колку и да изгледа тавтолошки – токму тоа
очекување е првиот јасен знак за скорото ослободување
од Внатрешната Окупација на ВМРО–Лоповска! Смрт на
фашизмот – слобода на народот!
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ПРИДОБИВКИТЕ ОД
ПРОТИВУСТАВНИОТ
БЛУД
25.03.2016

Уставниот суд пресуди „само“ спротивно
на словото и духот на Уставот, но сосем во
согласност со својата повеќегодишна практика,
односно во согласност со својата вистинска
природа – да биде инструмент на една
криминална партиска држава.

Пред нешто малку повеќе од еден век, Вилијам Самнер
– првиот американски професор по социологија – напишал дека „количеството на празноверие не е воопшто
сменето, но тоа е денес поврзано со политиката, а не со
религијата“. Оваа остроумна забелешка е уште повеќе
вистинита денес, кога политичкото празноверие веќе
децении опстои како доминантна состојба на духот во
постдемократските општества. Денешното политичко
празноверие – колку и тоа да звучи контроверзно – претставува воедно и причина за слабеењето на демократиите и настанувањето на постдемократските авторитарни
режими, но и нивна последица. Зашто, според објаснувањата на Карл Попер, суштинско својство на затворените патријархални заедници, што значи и авторитарните
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и тоталитарните општества, е што тие не прават разлика
помеѓу природните закони и социјалните закони и обичаи. Поради тоа, сите овие општества неминовно ја форсираат органската колективистичка држава во која постои само една „природна вистина“, во која, поради тоа,
критичкото мислење е апсолутно невозможно. Е, токму
во такви општества состојбата на духот на луѓето се претвора во слепо празноверие исполнето со дневнополитичка, а не со религиозна содржина. Ова слепо и бессодржинско празноверие – еден вид колективна глупавост
– е толку суштински поврзано со тоталитаризмот, што
станува мерка за длабочината и сеопфатноста на неговата инсталираност. Мерењето на оваа глупочина е структурално овозможена од контрастот помеѓу формалните
својства и функционалните перформанси на институциите на тоталитарниот систем, односно од драстичната
разлика помеѓу нештата какви што се според уставот и
какви што се во реалноста. При што, се разбира, колку
што е поголем контрастот помеѓу уставната дефинираност на институциите и нивното фактичко функционирање во стварноста, толку е општеството пототалитарно
и толку неговото население повеќе манифестира политичко празноверие.

Денешното политичко празноверие
претставува воедно и причина за настанувањето
на постдемократските авторитарни режими, но
и нивна последица.
Дека ова политичко-религиско празноверие закономерно произведува колективен колапс на разумот на целото општество, не мора да проверуваме на примерот на
Северна Кореја, зашто Македоња Вечна стана вистински
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експериментален полигон за набљудување како тоа регресивните историски процеси – како што е фашизацијата на библиската земја – предизвикуваат смут не само во
самоспознавањето на луѓето, туку и во перцепцијата на
стварноста. Постапувањето на Уставниот суд во врска со
иницијативата за преиспитување на уставноста на Законот за помилување, и реакциите по повод овој подол
атак на моралните основи на општеството, се одличен
пример за когнитивниот хаос што тоталитаризмот го
предизвикува во главите на луѓето. Тажен пример за овој
хаос е практично унисоната реакција на разочарување и
индигнација на јавноста од криминалното однесување
на „мнозинството“ уставни судии (тука, се разбира, ја
подразбирам нормалната јавност, а не ментално и морално декомпонираните јуришници на ВМРО ДПМНЕ).
Оваа спонтана реакција – која ги вклучува и експонираните домашни и меѓународни политички „играчи“ и коментатори – укажува на нивното изневерено очекување
дека Уставниот суд сепак ќе постапи според словото на
Уставот, а не според приоритетот за обезбедување на неказнивост на криминалците од ВМРО. Но, зошто?
На што се темели ова очекување, освен на слепата и во
ништо втемелена верба во некаква вонреална „природна“ беневолентност на демократските институции,
спротивна на сите факти од реалноста? Конечно, Уставниот суд пресуди „само“ спротивно на словото и духот на
Уставот, но сосем во согласност со својата повеќегодишна практика, односно во согласност со својата вистинска природа – да биде инструмент на една криминална
партиска држава. Во таа смисла, првото на што треба
да се потсетиме е дека Уставниот суд – заедно со владата, парламентот и судството – е директно одговорен за
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повеќегодишната инсталација на партијата на власт во
институциите на државата. Оваа злосторничка инсталација, конечно, е единствено „заслужна“ за незаконскиот
избор на „мнозинството“ од судиите во Уставниот суд (во
кој, во нормални услови, никогаш не би можеле да сонуваат ниту да ѕирнат). Второ, тука е и одговорноста на
судот за неказнетото донесување на повеќе стотици неуставни закони со коишто е воведена незапаметена централизација на власта и со коишто се инсталирани безброј инструменти за контрола на сите аспекти на општествениот живот. Трето, ред е да се сетиме и дека овој суд
е непосредно одговорен што ја овозможи законската,
планската и градежната реализација на „проектот Скопје 2014“, со своето одбивање да постапува во согласност
со Уставот и со својата уставна функција. Потоа, треба да
потсетам и дека овој ист суд не само што ниту еднаш(!) не
постапи според својата ексклузивна уставна надлежност
за заштита на човековите права на граѓаните (во услови
на нивно масовно кршење од страна на режимот), туку и
активно ги „легализираше“ законските инструменти на
режимот во нивното системско кршење, како што беше
случајот со таканаречената лустрација. Итн, итн.
Така што – рака на срце – стварно мислам дека Уставниот
суд постапи „правилно“ во овој случај, односно искрено
и во потполна согласност со својата вистинска природа.
Тоа не значи дека сметам дека оваа одлука не е одвратна,
неморална и неуставна, но е отрезнувачки чин што придонесува кон согледувањето на вистинската реалност на
Македоња Вечна, колевката на белата раса, и на целата
човечка цивилизација, а, богами, и на сите нејзини биолошки претци – сè до оној прото–стаорец што ја преживеал катаклизмата на диносаурусите пред 65 милиони
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години. И, можеби прв пат не се согласувам со црната
мачка на Ванхојте – дека сме се оддалечиле светлосни години од Европа, зашто, гледано системски и реалистично, ние сме точно таму кај што навистина сме – „на дното
од калливата јама, сместена длабоко во балканскиот јаз“.
Но, по криминалната одлука на Уставниот суд, ние се
стекнавме со подобар увид во реалноста, па поради тоа
и со подобри шанси да се избориме за нашата виделина
и за остварување на европските вредности. Не, ова не е
шега, почитувани читатели, зашто ако замислите Уставниот суд да постапеше како што сите добронамерни обожувачи на култот на самоостварувачката демократија
од него бараа, немаше да бидеме ниту милиметар поблиску до Европа, туку само ќе бевме подалеку од јасниот
увид во нашата грда реалност. Истото важи и за судовите
и јавното обвинителство: зарем нивното – замислено, се
разбира – соработување со Специјалното јавно обвинителство, ќе ја подобреше нивната тотално партизирана
состојба, или пак, само ќе нè поддржеше во заблудата –
и нас и меѓународната заедница – дека решавањето на
„политичката криза“ е можно со помош на истите тие
криминални партиски органи и институции? Ма, ајде,
ве молам!

Ако замислите Уставниот суд да постапеше
како што сите добронамерни обожувачи на
култот на самоостварувачката демократија од
него бараа, немаше да бидеме ниту милиметар
поблиску до Европа, туку само ќе бевме
подалеку од јасниот увид во нашата грда
реалност.
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Добро, не велам дека нашата повеќекратно изопачена
стварност на нелегални институции што ги спроведуваат уставните надлежности на неуставен начин, произведуваат едноставна и лесно читлива реалност. Еве, на пример, нашиот „искрен“ Уставен суд е легален само според
својот формален позитивистички статус, демек само де
јуре, но е сосем нелегален де факто, зашто во реалноста
одлучува и се однесува спротивно на Уставот. Но, ако ѕирнеме во членот 109 од Уставот на РМ, став 4, каде пишува
дека „судиите на Уставниот суд се избираат од редот на
истакнати правници“, ќе заклучиме дека е всушност обратно, дека судот е нелегален де јуре, зашто мнозинството судии, што никогаш не биле „истакнати правници“, се
избрани очигледно спротивно на Уставот! Но, тоа не им
пречи да си ги носат судиските тоги – де факто. И, уште
повеќе, ако се потсетиме дека нив ги избрало нелегално
парламентарно мнозинство, „избрано“ со најмасовната
изборна измама во современата историја, за потоа тие
нелегални уставни судии да одлучуваат спротивно на
Уставот, што треба да очекуваме ние – празноверниците
на демократскиот култ, од тоа изопачено криминогено
дувло? Ништо повеќе од она што тие навистина се: членови на партиската мафија што ги држи под окупација
институциите на македонската држава!
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КРЕ-ДЕБИЛНИ ИЗБОРИ
КАКО ДРОБИЛКА ЗА
ТВРД ОТПАД
02.04.2016

Кога власта е гангстерска организација,
неминовно доаѓа сцената со дробилката за метал
која треба ги уништи доказите.

Во сите добри филмови од криминалистичкиот жанр
„златен стандард“ е сцената во која – по извршениот
злочин – гангстерите ги уништуваат доказите од своето
недело во некој зафрлен отпад за возила. Деновиве доживеавме и во нашата криминална реалност да видиме
како партиско-државната мафија на ВМРО-ДПМНЕ пред
наши очи ги уништила системите за следење на комуникациите (со кои го извршила злосторот против граѓаните
на Македонија) на ист начин како и филмските гангстери – во дробилка за тврд отпад.
Гледајќи ги извештаите на единствениот легален и
легитимен државен орган во земјава – Специјалното
јавно обвинителство, сфативме дека сме учесници во
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гангстерски ријалити шоу во којшто, за жал, ние ги играме улогите на силуваните, ограбените, и, на крај, издробените жртви. Признавам дека ме изненадија волку
филмичните сцени што истражните дејствија на СЈО им
ги евоцираа на граѓаните. Досега такви сцени сме имале прилика да гледаме само во култните филмови како
што се Голдфингер, Палп фикшн или неодамнешната
крими серија Брејкинг бед. Изненадувањето најмногу
го предизвика фактот што човек практично не е подготвен да сфати дека фамозното Чехово драмско правило
– „пиштолот што ќе се појави во првиот чин, во следниот
мора да опали“, со исто таква неумитност ќе проработи
и во нашите животи. Се разбира, правилото кај нас е видоизменето во: кога ќе излезе на виделина дека власта
е гангстерска организација, очекувај во следната сцена
да се појави дробилка за метал во која таа ги уништува
материјалните докази. Можно ли е правилото што драмскиот гениј го формулирал за да ја обезбеди вистиносната рационалност и целисходност на драмската нарација,
да „работи“ и во нашите опустени земни животи?

Кога ќе излезе на виделина дека власта е
гангстерска организација, очекувај во следната
сцена да се појави дробилка за метал во која
таа ги уништува материјалните докази.
Всушност, не постои чеховско правило во нашата криминална драма, туку се работи за основниот нагон со
кој злосторниците ги уништуваат доказите што може
подоцна да ги инкриминираат. Тоа е злосторнички нагон да се анихилира таканаречениот „корпус деликти“,
или како што е дефинирано во правото – предметот
што ја докажува вината или оружјето со кое е извршен
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злосторот. Овој нагон кај обичните „криминалци поединци“ се појавува веднаш откога ќе го сторат злосторот, но во драми каква што е нашава – кога се работи за
злосторничко здружување што ги опфаќа партијата на
власт и сите државни органи окупирани од неа, нагонот
за уништувањето на корпус деликти е „неутрализиран“
од ароганцијата на злосторниците. Зошто? Затоа што
тие знаат дека самите ги отелотворуваат сите државни
органи – полицијата, јавното обвинителство и судовите
– што би требало да го разоткријат и гонат злосторникот.
Токму аздисаната безгрижност на мафијашката банда
што владее со сите државни институции, е единствената
причина што доказите не се уништени порано, како што
сигурно им сигнализирал природниот злосторнички
нагон. Тие тоа го направија дури откога видоа дека филмот во кој тие владеат авторитарно и мафијашки, непрогонувани и неказнети засекогаш (или барем за време на
вмровските „два турски мадати“), дека тој филм се претворил во нивен хорор, во кој Правдата дошла по своето.
Дека злосторот секогаш се планира и се врши без ум или
со болен ум, покажува и фактот дека нашиве разбојници буквално го сфатиле „корпус деликти“ како предмет,
демек материјално тело, кое, кога ќе го уништат, со себе
ќе ја однесе во непостоење и нивната вина. Правната лекција дека „корпус деликти“ е секоја трага и последица од
извршениот злостор, а особено чинот на уништувањето на доказите за оружјето на злосторот, билмезите од
ВМРО– Злосторничка допрва ќе треба да ја совладаат.
Но, нашата партиско– мафијашка ријалити драма не
завршува со култната сцена со дробилката за тврд отпад,
туку продолжува во нов заплет во кој дробилката добива
сосем неочекувана улога. Имено, нашиот Капо ди Тути
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Капи намерил по секоја цена да го опструира процесот
на остварувањето на Правдата на територијата што неговата мафија ја контролира (викано место Македоња
Вечна), а се со цел да ја испревари Правдата и да спроведе парламентарни избори во сопствена режија. Идејата
е провидна и примитивна, нешто како примордијален
злосторнички нагон да се уништат не само доказите,
туку и комплетната стварност што овозможила да се
создадат услови за собирање на докази против неговото злосторничко здружување. Всушност, основната цел
на овие избори според Груевски е пребришувањето на
стварноста на Пржинскиот договор. Бидејќи последната
точка на Пржинскиот договор – и неговото исходиште –
е одржувањето на демократски, слободни и фер избори,
Криминалниот Мастермајнд на нашата државно– партиска Мафија намислил чим поскоро да ги одржи изборите на коишто повторно ќе победи фалсификувајќи
го резултатот, за потоа да ги помножи со нула сите содржински услови во Договорот, а него да го стави вон сила.
Практично, да ја пребрише стварноста во која станува
возможно Правдата да го достаса и казни Злосторникот.
Човек да не верува колку е ефикасен злосторничкиот
ум: неоптоварен со морал и човештина или со какви и
да е знаења и доблести, тој дејствува праволиниски како
програм на вирус или хемиски процес. Тој – Злосторничкиот Ум, намислил да ги употреби како џиновска
дробилка за тврд историски отпад, дробилка во која ќе
ги уништи сите траги од стварноста во која Тој и неговото Злосторничко Здружување биле на дофатот на Правдата. Ќе му биде ли тоа дозволено?
Според јасните одредби на Пржинскиот договор и ставовите на меѓународната заедница искажани безброј
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пати, услови за одржување на кредибилни избори нема
и не може ниту да има, не само на 5 јуни, туку и многу
потоа. Ова произлегува како единствен и несоборлив заклучок од податоците за напредокот во остварувањето
на основните услови за кредибилни избори. А, условите,
да потсетиме цитирајќи ја Кејт Брнс, претставничката
на САД и вршителка на должност во Постојаниот совет
на ОБСЕ во Виена, се: „пречистување на изборниот список, реформа на медиумите за да се обезбеди еднаков
пристап за сите алтернативни ставови, одвојување на
државата од партијата, и спречување на заплашувањето
на гласачите и притисок“. Дали некој, барем еден од овие
услови се исполнети? Не, ниту еден. А, дали воопшто се
работи на исполнувањето на овие основни услови? Практично, нешто се работи само на „прочистувањето“ на
избирачкиот список, додека ситуацијата во сите други
области, особено оние за раздвојувањето на тоталитарната партија од запоседнатите институции на државата
и за реформата на медиумскиот амбиент, не само што не
напредува, туку таа и активно назадува. Назадувањето е,
се разбира, последица од дејствијата на загрозената партиска држава на ВМРО– ДПМНЕ, која почна интензивно
да ги „активира“ сите државни институции и органи во
опструирањето на Пржинскиот договор.

Човек да не верува колку е ефикасен
злосторничкиот ум: неоптоварен со морал
и човештина или со какви и да е знаења и
доблести, тој дејствува праволиниски како
програм на вирус или хемиски процес.
А што е со „прочистувањето“ на избирачкиот список?
Секому треба да е јасно дека не постои друга метода за
321

реално „прочистување“ и ажурирање на избирачкиот
список, освен да се изврши целосна теренска проверка
на сите гласачи, што ќе рече – да се изврши попис на населението. Меѓутоа, за попис на населението никој не
зборува – што е повеќе од сомнително – а, таканареченото „прочистување“ на списокот е веќе попречено со арбитрерно намалениот број на гласачи што треба теренски
да се провери и со криминалното земање на цедеата со
списоците на „сомнителните гласачи“ од страна на партиите на власт – со цел „правовремено да се делува“ на
теренот. Сума сумарум, за кредибилен избирачки список во зададените рокови не може ниту да се зборува,
па услови за кредибилни избори до 5 јуни нема и ниту
може да има. А, доколку изборите – според некакво
ужасно погрешно сценарио – се одржат, тие сигурно
нема да бидат кредибилни, туку само кре–дебилни.
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НИШТОВНО
ПОМИЛУВАЊЕ (ИЛИ: ВО
ОДБРАНА НА ГОМНОТО
НАСУШНО)
16.04.2016

Несоборливиот претседателски аргумент гласи:
сите средства се сите средства!

Дека глупоста е дефект на човечноста – како што тоа
пасторот Бонхофер умно го дефинираше, и, дека кога
ќе се дофати до власт односно кога ќе се подржави, таа
закономерно прераснува во злосторништво, тоа криминалниот режим на Груевски го докажа веќе илјадапати.
Но, ужасната моќ на глупоста да ги обесчовечува своите
горди носители, најочебијно ни беше претставена низ
метаморфозата на едно сосем нормално човече што – откога преку лажирани избори седна на претседателското
столче – првин се претвори во човечка Нула, демек во
Никој, потоа вредносно ја анихилираше и претседателската функција, претворајќи ја во Ништо, за деновиве од
Ништо да ја претвори во активна Негација на Доброто,
значи, во Долна, Подла, Криминална и Злосторничка.
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Веројатно токму елементот на Подлото, што избликна
од „одлуките за помилување – ослободување од гонење,
без спроведување постапка“, заедно со она малоумно
мамење на јавноста дека самиот тој си ја намислил целата работа, и на крајот со најподлото – вклучувањето
во аболицијата на имиња од други недолжни граѓани,
апсолутно неинволвирани во мегакриминалот на ВМРО
ДПМНЕ, велам, веројатно сета таа Навредлива Долност
го предизвика правдољубивиот гнев на граѓаните што се
истури некни по улиците на градот. И, овој пат повторно,
моќта на Глупоста да обесчовечува и да ги первертира
човечките реакции во нечовечки, се покажа и во реакцијата на полицијата, што наместо да ја брани Правдата
отелотворена во слободарскиот гнев на нашите најдобри млади луѓе – вистинскиот Цвет на Македонија, ја
бранеше канцеларијата што стана симбол на Државниот
Криминал и Злосторничката Глупост. Тоа е така во сите
изопачени диктатури: државните мегакриминалци што
украле милијарди евра и уништиле цели народи ги тепаат и апсат невините и праведно гневни млади луѓе за
скршен џам или фрлено јајце, за потоа јавно да ги нарекуваат хулигани... Неподносливо одвратно!

Државните мегакриминалци што украле
милијарди евра и уништиле цели народи ги
тепаат и апсат невините и праведно гневни
млади луѓе за скршен џам или фрлено јајце,
за потоа јавно да ги нарекуваат хулигани...
Неподносливо одвратно!
И, така, слушајќи ги луѓето како реагираат на Долната
Подлост што со глупавите акти за „помилување – ослободување од гонење...“ ја изврши еден (без)лик за чие
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именување веќе не се употребува прашањето „кој“, туку
„што“, забележав дека најчесто употребуваниот збор за
опишување на починителот на подлоста беше зборот
„гомно“. Признавам дека асоцирањето на зборот „гомно“ со Претседателот на Македоња Вечна ми ги повреди
основните репери на пристојност што произлегуваат од
доброто домашно воспитување, оние фундаменти на човечкото достоинство и доблесност што самото станува во
одбрана на туѓото достоинство, интегритет и самопочит.
Се побуни во мене моралното јадро сместено во центарот за правичност, етичност и емпатија, некаде помеѓу
амигдалата и латералната орбитофронтална база на мозокот, против незаслужената навреда што во непромисленоста на гневот му ја нанесуваме на поимот „гомно“.
Со што небески невиното гомно заслужило да го асоцираме со нешто толку негативно, недостоинствено, глупаво, срамно и подло? Па, гомното ја одиграло можеби
клучната улога во преживувањето и развојот на повеќето
човечки цивилизации! Во многуте илјади години борба
со непријателската околина сите култури што преживувале на степски, савански, пустински, ливадски и земјоделски терени, го користеле гомното од припитомените
копитари и папкари како единствено гориво за огрев
и за готвење на храната. И ден–денес во многу краеви
од светот можат да се видат илјадници ѕидови од куќи
покриени со гомна и лепешки, што се сушат на сонце
уредно формирани во дискови како сплескани беретки.
Уште почеста е сликата на огништа покрај кои стои купче вакви благородни „брикети“, од кои секоја е доволна
за термичка обработка на еден ручек за семејството. А,
ние – грешници, го споредуваме гомното наше насушно
со една Подла Ништожност што сеуште, од наша чиста
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малограѓанштина и ментална инерција, ја нарекуваме
Хефе де Естадо?!

Во многуте илјади години борба со
непријателската околина сите култури што
преживувале на степски, савански, пустински,
ливадски и земјоделски терени, го користеле
гомното од припитомените копитари и папкари
како единствено гориво за огрев и за готвење
на храната.
Но, да се вратам на суштината на проблемот. Подлата
Ништожност во случајов не изврши државен удар (тука
не се согласувам со другарите), зашто за да се изврши
државен удар, треба да постои државата што со удар се
соборува или презема. А, таа држава не постои, зашто
веќе е соборена и окупирана (со државен удар) од страна на Груевски и неговата ВМРО–Злосторничка, при што
на нејзино место се инсталираше парадржавната мафијашка инсталација Македоња Вечна. Неговата Подла
Ништожност (Хорхе – Хефе де Естадо) е само вработено
лице во дијаболичната партиско-мафијашка држава
предводена од Хефе дела Хунта и неговата ВМРО–Мас
Еступида. Така што, бавењето со една Ништожност во
овие пресудни моменти претставува обична дефокусација и губење енергија и време во Борбата за повторно
ослободување на Македонија. Конечно, нашата реакција на Чудовишно Глупата Аболиција е – во оваа изопачена реалност – само легитимација на постоењето
на тој Ништовен Акт, донесен од Неговата Ништожност.
Изгледа трагично, но ние сите се однесуваме како овие
ништовни одлуки за „помилување – ослободување од
гонење...“ да се стварно на сила!? Ги погледнал ли некој
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овие бедни писанија излачени од канцеларијата на Неговата Ништожност?
Прочитајте ги: се работи за потполно неисправни одлуки што имаат погрешен законски основ (непостоечкиот
член 11 од Законот за помилување и член 114 од Кривичниот законик, со кој немаат никаква врска) и за кои – освен имиња и презимиња – не е наведено ниту за кои дела,
ниту за кои судски или истражни постапки се одредува
ослободувањето или помилувањето. Има ли во земјава
уште правници, или останав само јас??? Ако некој смета
дека е возможно една Ништожност да наведе само нечие
име и овој среќник потоа да е ослободен доживотно од
сите дела што ги сторил, како да го допрел Свевишниот
со неговата милозлива рака, тогаш зошто името на Миле
Јанакиески се повторува во 16 вакви неспецификувани
одлуки? Но, да не си противречам: се работи за писанија
што немаат правно дејство, кои се ништовни самите по
себе, така што сите – а, особено СЈО – треба да се однесуваме како тие да не постојат. Она што е важно во случајов
е злосторничката намера што стои зад овие ништовни и
ништожнички одлуки. А, како што рекол Русо, фрлениот камен може и да промаши, но злата намера секогаш
ја погодува целта. Злата намера на ова подло дејание е да
се воведе безнадеж преку институционалната легализација на неказнивоста на партиската мафија на Груевски
за криминалите со кои се одржува на власт и за криминалите со кои ја ограбува и ја уништува земјата македонска.
Што повторно нè враќа на суштината на проблемот: што
да се прави со криминалниот режим што е решен со сите
средства да го продолжи своето траење со организирање
лажирани избори? Одговорот е еден и единствен: кри327

миналниот режим мора да се собори, а криминалците
мора да се отстранат од политиката и да се осудат пред
да се оди на избори. Значи, овие избори не смеат да се
одржат по никоја цена! Или, појасно: изборите мора да
се спречат и одложат по секоја цена, а за таа цел треба да
се употребат сите средства! А, ако ме прашате кои се тоа
„сите средства“, ќе ви одговорам со несоборливиот претседателски аргумент: сите средства се сите средства!
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ПОМЕЃУ АПСУРДОТ И
ГЛУПОСТА: КАКО ДА СЕ
ПОВЛЕЧЕ КРИМИНАЛНАТА
АБОЛИЦИЈА?
23.04.2016

Секоја добра комедија има структура на
трагедија.

Таман седнав да го напишам чудотворниот алгоритам за
моменталното (и безболно) излегување од македонската
„политичка криза“, кога од творечкиот амок насилно ме
искорна една драматична вест. Веста беше дека суштеството што седи на столчето на Претседателот на Републиката, недолго откога ги потпишало одлуките за аболиција на партиско–државните криминалци од ВМРО
ДПМНЕ, под притисок на домашната и меѓународната
јавност се пишманило! И, дека веднаш почнало да си ја
мачи главата за да изнајде некој досега непознат и езотеричен правен начин како несреќните одлуки да ги повлече!?
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Го гледам овој ништожник како ѓоа крши прсти и кубе
коси во натчовечкиот напор да најде правен основ за
повлекување на аболицијата, и си мислам како секоја
добра комедија има структура на трагедија... И, си мислам така, како апсурдот и глупоста во многу јазици се
синоними, иако се работи за две битно различни нешта. Додека глупоста е надвор од сите правила и логики,
надвор од целите на разумот, апсурдот – иако честопати
резултат на глупоста – може да служи токму за докажување и зацврснување на конструкциите на логичното. Во
филозофијата е позната функцијата на апсурдот во докажувањето со методот reductio ad absurdum. Демек, се
заклучува логички врз основа на дадена претпоставка и,
доколку резултатот биде невозможен односно апсурден,
тоа е доказ за погрешноста на претпоставката. Апсурдот
е, значи, моќна алатка во рацете на разумните луѓе, а на
уметниците им претставува омилено средство за создавање сатири и пародии, во кои тој е алатката за истакнување на видливоста на вистината и правдата. Но, да се
вратиме на „нерешливата“ правна апорија што пред
македонската и светската јавност ја истопори нашиов
обесчовечен интелектуален ушкопеник.

Испаѓа дека во нашава бескрајна драма на
апсурдот, повторно и повторно, глупоста и
злото на ВМРО ДПМНЕ ја влечат силата не
од нивната моќна армија или сурова полиција,
туку повеќе од нашата пристојност и болната
религиска потреба да веруваме во неминовното
постоење на правниот поредок.
Елем, проблемот со „неотповикливите“ одлуки за аболиција не се од правна, туку се од религиска природа.
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Тоа е така зашто и овие акти – како, впрочем, и сите закони – влечат сила не толку од Уставот или законите
што го структурираат правниот поредок, туку од нашето верување дека тоа би морало да биде така. Сакам
да речам дека потребата на луѓето да веруваат во правниот поредок практично го создава тој поредок и оваа
потреба потекнува од истото темно место како и потребата од верување во божествената креација на светот. Во
апсурдни случаи каков што е нашиов, кога имаме правно ништовни одлуки донесени во моменти на ментална
непресметливост, практично единственото нешто што
ги одржува овие одлуки „во сила“ се нашите барања тие
да бидат повлечени! Испаѓа дека во нашава бескрајна
драма на апсурдот, повторно и повторно, глупоста и злото на ВМРО ДПМНЕ ја влечат силата не од нивната моќна армија или сурова полиција, туку повеќе од нашата
пристојност и болната религиска потреба да веруваме во
неминовното постоење на правниот поредок. Таа наша
верска опседнатост со правниот поредок нè замајува до
таа мерка што ние ја помешавме нашата вера со стварноста во која поредокот практично не постои, односно
во којашто тој е во рацете на диктатурата на глупоста. А,
диктатурата на глупоста е сè друго освен безопасна, зашто со неа владеат темните хтонски сили на кретенизмот, кои – како во старозаветните легенди – ментално
ги ослепуваат сите што ќе погледнат кон нив. Така и сите
ние, по грешка загледани во хтонската длабочина на
глупоста, ментално ослепени упорно бараме од деловно
неспособен човек да ги повлече своите сосем нелегални
одлуки, и, како што реков, практично со нашите барања
ги легитимираме тие малоумни писанија како да се
стварни, како да се на сила, како да произведуваат правно дејство.
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Ако, пак, тргнеме да ги разгледуваме правните основи
на одлуките за аболирање на криминалците од ВМРО
ДПМНЕ, мораме да почнеме од славната одлука на
Уставниот суд за укинување на Законот за изменување и
дополнување на Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/2009). Уставот му
дава моќ на Уставниот суд со членот 112 да може да „укине или поништи закон ако утврди дека не е во согласност
со Уставот“. Е, сега, мора да се потсетиме, почитувани
читатели, на суштинската разлика што постои помеѓу
правното дејство што го предизвикуваат укинувањето
или поништувањето на еден закон или акт. Ако законот
се укинува, тоа значи дека тој се става вон сила така што
неговото понатамошно спроведување веќе не е можно,
демек укинувањето делува ex nunc – нанапред, односно
во иднина, додека правните последици што законот ги
предизвикал до укинувањето остануваат на сила. Ова,
пак, значи дека одредбите од претходниот закон што со
укинатиот закон биле ставени вон сила (изменети или
избришани) остануваат вон сила и по неговото укинување.
Од друга страна, ако законот се поништи, вон сила се
ставаат и сите правни последици што ги произвел за време додека бил на сила, што значи дека поништувањето
делува наназад – ex tunc, односно како поништениот закон и да не бил донесен, па на сила стапува претходниот закон што со поништениот бил ставен вон сила. Оваа
потсетка на правните дефиниции беше потребна само
за да расчистиме дека правниот основ за сите одлуки
за аболиција е членот 11 од Законот за помилување од
1993 година, што беше ставен вон сила со членот 10 од
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Измените и дополнувањата на Законот за помилување
од 2009 година. Во членот 10 лапидарно стои: „Членот 11
се брише“. А, бидејќи Уставниот суд го укина (а не го поништи) Законот од 2009 година, неговите правни последици остануваат на сила, односно членот 11 е и понатаму
избришан! И, членот 11 на кој се повикуваат сите одлуки
за аболиција, воопшто не постои во правниот поредок,
кретени севселенски! Што понатаму значи дека сите
одлуки на Неговата Подла Ништожност за „помилување
– ослободување од гонење без спроведување на постапка“ се без правен основ, односно правно ништовни!

„Ништовните акти не произведуваат правно
дејство, па не мораат да се напаѓаат со какви
било правни средства. Кај ништовните акти,
актот само се огласува за ништовен. Таквото
огласување има само декларативен карактер и
дејствува ex tunc (наназад).“
На крајот, ајде да му ја разрешиме на Неговата Ништожност несовладливата правна апорија – како да најде
правен начин да ја повлече малоумната, криминална и
сосем нелегална аболиција. Решението е сосем просто:
отворете го Прирачникот за елементарно право за тупаци и најдете што пишува за ништовни акти. Ќе цитирам:
„Ништовните акти не произведуваат правно дејство, па
не мораат да се напаѓаат со какви било правни средства.
Кај ништовните акти, актот само се огласува за ништовен. Таквото огласување има само декларативен карактер и дејствува ex tunc (наназад).“ Толку! Но, од ова елементарно право за тупаци, произлегуваат две важни поуки. Првата е отрезнувачка и кажува дека целиот државно-партиско-мафијашки врв на тоталитарната вмровска
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творба Македоња Вечна – стручњаците од ВМРО ДПМНЕ
и Владата, канцеларијата на Претседателот, Јавното обвинителство и Уставниот суд, значи сите што внимателно ја подготвуваа акцијата за институционализирање
на неказнивоста на партиско–државниот криминал на
ВМРО ДПМНЕ, се тотално некомпетентни и неписмени
зелки, трупови и билмези од интергалактички размери. И, втората, која се однесува на целата стратегија на
борба против нелегалната диктатура на Груевски: ДЕКА
ТАА ТРЕБА ДА СЕ ОТФРЛИ КАКО НИШТОВНА, ДА СЕ
ПРОГЛАСИ ЗА НЕВАЖЕЧКА И ДА СЕ ПРИСТАПИ КОН
ПОВТОРНОТО ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА УСТАВНО-ПРАВНИОТ ПОРЕДОК НА ЗЕМЈАТА.

334

„СКОПЈЕ 2014“ ТРЕБА ДА СЕ
УРНЕ И ИЗНЕСЕ ОД ГРАДОТ
КАКО ГРАДЕЖЕН ШУТ!
29.05.2016

Спомениците и зградите од спомнатиот „проект“
се заштитени како споменици на културата?
Хахахаха! Мрак!

Живо се сеќавам како есента 1963 и целата следна година
зградите што ги оштети земјотресот осамнуваа видно обележани со црвена, зелена и жолта боја. Бидејќи една од
најважните работи на постземјотресната обнова на Скопје беше согледувањето на штетата и утврдувањето на степенот на оштетеноста на градбите, експертски комисии
ги прегледуваа сите објекти и „пресудите“ ги обележуваа
на фасадите, и тоа со обоени хоризонтални повлаки. Боите го означуваа степенот на оштетеноста на градбата и
решението со кое се одредуваше нејзината судбина, односно дали таа ќе се поправа или руши. Така, една црвена линија означуваше непоправлива штета и рушење на
зградата, две жолти означуваа тешко оштетување што ќе
бара сериозна реконструкција на објектот, а со три зелени
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беа обележани лесно оштетените градби што бараа само
санација. Се сеќавам, возрасните редум траорно реагираа
на црвената линија што претставуваше смртна пресуда за
нивните домови – многумина дури беа подготвени да го
преземат ризикот и да живеат во полуразрушените градби, но ние децата наскоро се фалевме со обемот на оштетеноста на нашите домови, а за „јунаци“ се сметаа само
оние што земјотресот им ги сруши или темелно им ги
оштети куќите.
Како и да е, боењето на фасади по преживеаната катастрофа, уште од детство ми остана како позитивен знак на
подготвеноста на општеството да се ослободи од несреќата што го втасала, знак на обновата што следува, дури не
само како знак, туку како првиот сигурен методски чекор кон новото, подобро и навистина преродено време!
Исто како и првиот пат пред пет децении, и денешното
обележување на спомениците на Злото со балони наполнети со боја и песок, се непогрешниот симбол на волјата
на народот што го населува ова парче балканска релјефна збрчканица да ја превозмогне историската несреќа
што го притиска веќе десет предолги години. Овој пат, таа
несреќа не е предизвикана од колизиите на подземните
тектонски сили, туку од сродните хтонски сили на злото
и глупоста отелотворени во злосторничкиот режим на
ВМРО ДПМНЕ. И повторно, боите фрлени – овој пат – на
израстоците на Злото, ја симболизираат волјата на луѓето
да ја превозмогнат неволјата што ги снашла, да ги расчистат урнатините од својата разнебитена татковина, за повторно да почнат да ја градат. Но, овој пат силите на Злото
не го истурија својот бес врз библиската земја во неколку разорни – слепи и неселективни – тектонски секун336

ди, туку се отелотворија во една државно–криминална
диктатура со клептократско нацистистичка идеолошка
подлошка што намерила да владее „два турски мандати“! Очигледниот крах на лоповската идеја со лажирани
избори да се владее неограничено долго во режим во кој
злосторствата на владејачката партија се новата „нормалност“, ги доведе криминалните власти во очајна позиција
со целокупниот државен апарат за прогон и казнување да
ги бранат дивите израстоци на нивното владеење, симболите на македонскиот лоповски фашизам, спомениците
на Злото од таканаречениот проект „Скопје 2014“. И така
домашната и светската јавност созна за тажниот и подол,
малоумен и кретенски факт дека плодовите на режимската умоболност и клептократија, спомениците и зградите од спомнатиот „проект“ се заштитени како споменици на културата. Хахахаха! Мрак!

Очигледниот крах на лоповската идеја со
лажирани избори да се владее неограничено
долго, ги доведе криминалните власти во
очајна позиција со целокупниот државен
апарат за прогон и казнување да ги бранат
дивите израстоци на нивното владеење.
Тие диви меса израснати на кожата на градот, на јавните
градски простори, ах, тие тумори на историското ткиво
на градот, всушност, гнасни екскременти на глупоста и
злото, тие градежни исероци на една криминална диктатура се заштитени со закон како споменици на културата?! Ах–хахаха! Па, тоа да ти имало една повисока
смисла: конечно, како подруго една криминална власт
ќе го заштити од нападите на Правдата и Доброто своето
лоповско „наследство“, отколку со незаконски акт дивата
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градба во форма на културно–естетички испрдок да ја
прогласат за споменик на културата? Не еднаш напишав
дека вистинската глупост – онаа тапата и злобна, навистина малигна глупост – е отпорна на пародирање и сатира,
зашто таа самата е похиперболична од секоја пародија и
поразорна од секој сарказам. И, кога човек ќе ги протрие
очите за да се отрезни од шокот дека една криминална
власт со фалсификуван акт и злоупотреба, диви градби со
уметничка вредност на коњско гомно прогласила за Споменик на Културата на Македоња Вечна, во оваа перверзија ќе ја согледа вселенската вистинитост и „искреност“
на овој криминален чин. Конечно, какви други градби
– освен грдиве и одвратни субхумани излачини од „проектот Скопје 2014“, би биле соодветните споменици на
примитивната и клептократска, криминална и нацистистичка власт на ВМРО ДПМНЕ?
Што треба да направи едно слободарско народно движење, како одговор на партиско-мафијашките репресии,
апсења, информативни разговори и други закани, со кои
режимот преку своите чавковидни платеници сака да ги
задуши спонтаните граѓански антирежимски протести?
Мој предлог: треба да се повикаат сите политичари од
опозицијата, сите видни активисти од невладините организации, потоа јавните личности од углед и интегритет,
интелектуалци и трудбеници, конечно, сите граѓани со
зачувана виделина и достоинство, да и се придружат на
„шарената револуција“ во боењето на Спомениците на
Злото.
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Шареното обележување на објектите на
Злото ќе послужи – исто како и во времето на
постземјотресната обнова – како прв чекор во
расчистувањето на разрушената македонска
цивилизација, како ориентир за булдожерите
на слободата што ќе го расчистат Злото.
Манифестацијата ќе се одвива достоинствено, со поредок како што му прилега на полагањето на венци по повод националните комеморации, во кој редови од слободарите ќе фрлаат балони со бои на Објектите на Срамот
што партиската мафија на ВМРО ДПМНЕ ги заштитила
како споменици на нивната наци клептократска култура. Оваа манифестација на граѓанскиот непомир против
узурпацијата на македонската демократија и култура
ќе има и практичен аспект: шареното обележување на
објектите на Злото ќе послужи – исто како и во времето на
постземјотресната обнова – како прв чекор во расчистувањето на разрушената македонска цивилизација, како
ориентир за булдожерите на слободата што ќе го расчистат Злото од девастираната земја на библиските талкања
на свети Павле. Бидејќи ослободувањето од мафијашката
диктатура на Груевски и ВМРО ДПМНЕ нема да ѝ се случи
на земјава, доколку одвратните споменици и згради од
„Скопје 2014“ не се урнат како активни алатки на Злото
и изнесат од градот како градежен шут! И, тоа тивко, со
роса измиено утро, кога од македонската престолнина ќе
замине последниот камион со пометените прашини од
градежните и симболичките остатоци од Диктатурата на
Глупоста, дури тогаш ќе изгрее долгоочекуваното сонце
на слободата!
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„ШАРЕНАТА“ ЌЕ СТАНЕ
РЕВОЛУЦИЈА КОГА ЌЕ ГИ
ОБОИ ИНСТИТУЦИИТЕ
ОДНАТРЕ!
07.05.2016

Вандализам е градењето на „Скопје 2014“, а не
неговото рушење!

Сметам дека „Шарената“ е најдоброто, најавтентичното и најветувачкото што ѝ се случи на земјава, откога
Вистината за Македонија го отпочна надолништето на
груевизмот – Диктатурата на Глупоста, Гомнархијата на
Кражбата и Лагата, и Оазата на Мрсулавиот Фашизам. Таа
– Шарената, веќе покажа дека ги поседува неколкуте неопходни, но недоволни услови за да се нарече револуција.
Првиот е свеста за вистинската природа на македонската
„политичка криза“ – дека воопшто не се работи за „криза“
туку за системски уништена демократија, за партиска држава што ги злоупотребува сите институции на системот
на штета на нацијата, а во полза на мафијашко–клептократската врхушка на ВМРО ДПМНЕ. Потоа, „Шарената“
е навистина шарена, инклузивна и различна по својот
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состав, зашто ги обединува сите возрасти, сите социјални
слоеви и сите етнички групи, конфесионални и политички убедувања. Всушност, таа е суштински шарена, што ја
прави вистинскиот „материјал“ од кој се создаваат општонародните револуционерни фронтови. И, најважното, таа
го поседува потребниот гнев и енергија без коишто ниту
една револуција не може да се случи.

На нашата Шарена револуција во настанување
и недостасуваат уште неколку својства, за да се
реализира како револуција.
Од друга страна, на нашата Шарена револуција ѝ недостасуваат уште неколку својства (исто така неопходни и недоволни), за да се реализира како револуција. Тоа се организациската структура – која, ако остане хоризонтална и
аморфна, демек граѓанска и општодемократска, ќе ја обезбеди потребната енергија за промените, но самата нема
непосредно да влијае на нивниот исход. Така таа ќе ја обезбеди граѓанската легитимација на политичките преговори зад затворени врати и ќе се истроши во временската
хоризонтала, одзрачувајќи ја удирната револуционерна
енергија во темната студен на вселената. Потоа, недостасуваат јасните политички цели што општонародниот ослободителен фронт мора да ги има во борбата против Тоталитарната Партиска Држава, недостасува идеологијата
врз којашто се фундирани политичките цели и, на крајот,
недостасува подготвеноста да се употребат вистинските
средства за тие цели да се постигнат. Зашто, револуцијата
е преврат кому што експлозивната енергија и насилството му се длабоко во природата!
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Во врска со револуционерните средства, мора да се каже
дека македонското пристојно и питомо, човечно и разбрано граѓанство секојдневно покажува дека се уште не
расчистило со фетишот на институциите на системот,
иако се тие потполно испразнети од хумана, морална
и уставно-правна содржина. Поради тоа, „Шарената“ сè
уште нема расчистено со митот за ефикасноста на ненасилното протестирање, и не ја разреши контроверзијата што сите нè дави со години: дека тоталитарната власт
може да се смени ненасилно. Меѓутоа, разрешувањето
на оваа контроверза лежи во неа самата, зашто таа е противречна по себе – да можеше да се смени ненасилно,
диктатурата немаше да биде диктатура туку (лоша) демократија. Оваа дилема ја разреши уште дамна Карл Попер со неговата често цитирана дефиниција: „Разликата
помеѓу демократијата и тиранијата е што демократската
власт може да се смени без насилство, додека кај тиранијата тоа не е можно“. Суштината на демократијата е,
според него, во нејзината институционална ненасилна
сменливост; таа постои додека ги обезбедува институционалните механизми за реформирање и за смена на власта
без потреба од револуција, преврат или крвопролевање.
Што значи, кога ќе се соочиме со очигледна тиранија, диктатура или авторитаризам – каква што е Диктатурата на
Глупоста на Груевски, која ги демонтираше сите институционални механизми за нејзино сменување, насилното
соборување на тиранскиот режим е единственото можно
решение. Всушност, нашето десетгодишно толерирање
на диктатурата на ВМРО ДПМНЕ го одржа овој Мрсулав
Фашизам толку долго и му го обезбеди потребното време за да се инсталира во сите државни институции. Оваа
неограничена толеранција Попер ја смета за смртоносна
за толерантното демократско општество: „Неограниче342

ната толеранција задолжително води во исчезнувањето
на секоја толеранција. Ако ја прошириме толеранцијата
и на оние што се нетолерантни, ако не сме подготвени да
го браниме толерантното општество од нападот на нетолерантните, тогаш толерантните ќе бидат уништени, и
толеранцијата со нив“. Потребни ли се повеќе аргументи?
Конечно, сè што направи и „изгради“ Преродбата на Злото во овие десет години е насилство и нетолеранција.
Дерогирањето на уставниот поредок е насилство. Окупирањето и партизирањето на институциите на системот е насилство. Крадењето на милијарди евра народни
пари е насилство. Сè во врска со „проектот Скопје 2014“
е насилство, кое се претвори во садистичко силување на
целото општество. За последново веќе до болка не ми се
пишува, па ќе се цитирам по којзнае кој пат: „Скопје 2014“
не само што ја оштетува нашата физичка стварност, туку
ги суспендира уставноста и правната држава, ги урива
вредносните системи во културата, ја кривоколчи националната историја и ги поместува темелните камења на
нашиот национален идентитет. Тој „проект“ е политичко
насилство, со кое ВМРО ДПМНЕ го суспендира уставниот
поредок и го воспоставува самовластието на Груевски да
ги донесува сите политички, но и урбанистички, архитектонски и споменички одлуки. За да го спроведе незаконскиот проект во слава на својата тоталитарна власт,
Груевски ги наведе на криминал Владата, градот Скопје,
општината Центар, државните инспекторати, јавното
обвинителство, практично сите извршни органи на централната и локалната власт, потоа Собранието на РМ,
судската власт и, на крајот, Уставниот суд. Сите институции на системот се самопоништија од аспект на нивната
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уставна улога учествувајќи во реализацијата на „Скопје
2014“, било тоа да е со активно кршење на законите и Уставот, или со нечинење и молк“. Затоа, единственото средство за борба против ова насилство е силата на отпорот.
Насилието за ослободување од насилната и криминална
диктатура е негација на негацијата – тоа е афирмација на
слободата и правдата! Вандализам е градењето на „Скопје
2014“, а не неговото рушење!

Сите отстапки што Груевски ќе ги направи
во правец на остварувањето на суштинските
услови од договорот ќе бидат направени
под меѓународна присила, зашто диктаторот
не разбира никаков друг јазик освен оној на
силата.
И, да не се залажуваме дека отстапките што Диктатурата
на Глупоста ги направи со потпишувањето на Пржинскиот договор се резултат на убавите зборови што меѓународната заедница ги употреби по тој повод. Во прашање
е само СИЛАТА што стоеше зад тие зборови. Така ќе биде
и во разрешницата на договорот што се случува деновиве:
сите отстапки што Груевски ќе ги направи во правец на
остварувањето на суштинските услови од договорот ќе
бидат направени под меѓународна присила, зашто диктаторот не разбира никаков друг јазик освен оној на силата.
Затоа, другарки и другари, Шарената револуција навистина ќе се реализира како Револуција кога однатре ќе ги
зашарени ѕидовите на окупираните институции и кога ќе
мораме да се веднеме за да ги набоиме Спомениците на
Злото!
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РЕЖИМ СО
ИНТЕЛИГЕНЦИЈА НА
ДОЖДОВНА ГЛИСТА
28.05.2016

Околу Груевски треба да се изгради бетонски
бункер како што се гради околу оштетените
реактори во Чернобил и Фукушима!

Тоталитарната природа на партиско-мафијашката држава на Груевски е веќе општопозната вистина. Нејзината гробна реа веќе не може да ја покријат пропагандните
режимски парфеми што веќе штипаат очи, зашто таа
прерасна во меѓународно утврдена вистина за состојбите во Македонија: таа смрдеа денес ја брендира македонската држава во светот. Оваа криминална парадржавна
творба, меѓутоа, има стара и испробана стратегија за
„менаџирање“ на последиците од политичката смрдеа
што обилно ја еманира. Таа смета на факторот на времето и на природната реакција на луѓето на ужасните
реи на распаѓањето. Така, за да ги контролира последиците од својата криминална реа, режимот го затвора
општеството – или барем оној негов дел што го држи во
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егзистенцијална закана и информативна темница – и со
тоа го принудува населението рефлексно да се адаптира
на смрдеата, додека оние што останеле надвор (меѓународната заедница) ги наведува да се оддалечат од контаминацијата што им ги навредува сетилата. Откога ќе ја
воспостави атмосферата на затворено општество, режимот се однесува како дванаесетгодишно машко дете што
сред школски час „испуштило“ цревен гас од кој умираат носните сетилни рецептори, па првин се прави како
ништо да не се случило, за потоа агресивно да се врти
наоколу и го бара виновникот за „труењето“ помеѓу невините соученици. Ваквиот инфантилизам во светот на
возрасните претставува чиста малоумност, а во морална
смисла и крајна подлост, но во тоталитарните општества
ова претставува стандардно однесување на злосторничките режими. Сите хитлери и сталини се прогласувале
за жртви на своите жртви, сите тирани го „озаконувале“
своето злосторство над невините жртви лажно набедувајќи ги за учество во заговор, во пуч, или како странски
платеници и шпиони. Оваа шема е повторувана во историјата толку пати колку што невини жртви паднале од
рацете на параноидните диктатори.

Сите хитлери и сталини се прогласувале
за жртви на своите жртви, сите тирани го
„озаконувале“ своето злосторство над
невините жртви лажно набедувајќи ги за
учество во заговор, во пуч, или како странски
платеници и шпиони.
Инфантилизмот и апсолутната глупавост на сите изјави на злосторничките „прваци“, со кои тие одговараат
на обвинувањата за сериозни кражби на стотици мили346

они евра, се сведуваат на детското: „Не сум јас, туку ти
си крадец!“. Кој ќе ги обвини – тој е крадецот, и тука не
помага никаква логика, никаква очигледност или материјален доказ под небеската капа, зашто нивната вкупна интелигенција е сведена на тој примален и примитивен, длабоко незрел и инфантилен одговор. Доколку
невладините организации објават докази дека режимот
украл, да речеме, шеснаесет милијарди евра народни
пари, веднаш потоа следува контраобвинение од државните (и мафијашките) босови дека, всушност, вистинскиот злостор е што невладините се странски платеници и
среброљупци и веднаш се објавуваат докази – земени
директно и нелегално од УЈП – за исплати на активисти
во висина од 2.432 денари (со кои овие веројатно ги изнакупиле сите „порше кајени“ што се возат по градов). Во
таа смисла, деновиве, Неговата Подла Ништожност – сè
уште Хефе дела Естадо Македоња Вечна, дал изјава за
„Франкфуртер алемајне цајтунг“, во која буквално стои
дека „мафијата не треба да се бара кај ВМРО ДПМНЕ,
туку кај СДСМ (зашто) кога беа на власт, извршија криминална приватизација“. Уауууу! Покажа детето со прст
на вистинскиот виновник! И понатаму, Ништожникот
продолжува со „мудрини“, согледувајќи ја кризата од
демиуршки височини, низ облаците што везден го затскриваат врвот на Олимп: „Сегашната криза не е ништо
повеќе од една етапа од стогодишната историја. ВМРО
не е само обична партија, туку е идеја за слобода од турската, српската и комунистичката репресија“. Па, волку
смрдлива идиотерија претставува вистинска закана за
јавната безбедност, зашто интелектуалниот контакт со
волку контаминирачка глупоштија може да предизвика
трајни мозочни оштетувања кај неподготвеното и незаштитено население! Навистина, околу човеков би тре347

бало да се изгради бетонски бункер како што се гради
околу оштетените реактори во Чернобил и Фукушима!?
А, всушност, шокиран сум и од сопствената реакција,
зашто забележав дека не ме згрозува толку многу речиси нечовечката подлост со која овој Ништожник –
што ја започна кариерата како стручен соработник во
Општинскиот комитет на СКМ Валандово – го изедначи
комунистичкиот период во кој се еманципираше и се
реализираше македонскиот државен и културен проект, со турската и српската репресија. Не! Испаѓа дека се
чувствувам повеќе повреден од несомерливата глупост
и имбецилност што излегува од неговиот череп: како
таму наместо човечки мозок да се грчи и напрега протеинска гурелка со интелектуален капацитет на ганглија
од дождовна глиста! Изгледа неверојатно, но аспектот на
глупоста на режимот повеќе ме навредува и загрижува
отколку аспектот на злото и криминалот. Имам чувство
дека изопачувањето на системите на вредности и на
принципите на рационалната мисла, логиката и здравиот разум, како и фундаментите на моралноста, се посмртоносни за македонското општество отколку што е тоа
огромниот обем на партиско-мафијашкиот криминал и
украдените народни пари и јавни добра.

Како таму наместо човечки мозок да се грчи и
напрега протеинска гурелка со интелектуален
капацитет на ганглија од дождовна глиста!
Еве и втор пример. Некни имав чест Хефе дела Хунта
во своето мегаинтервју да ја спомне и мојата дребност:
„Замислете до каде одат работите кога овие луѓе, како
тим (СЈО), за големи пари ќе фалсификуваат и проду348

цираат нарачани вештачења. Ние веќе бевме сведоци на
едно такво нарачано вештачење од Мирослав Грчев за
случајот ‘Космос’. Замислете, и покрај тоа што веќе има
неколку вештачења за истиот предмет, нарачано е вештачење од СЈО кај Мирослав Грчев, човекот што отворено
покажува омраза кон ВМРО ДПМНЕ и кон сите проекти на Владата, човекот што секојдневно нè плука кај ќе
стигне, поранешен градоначалник на СДСМ, и кој е целосно ненадлежен за ваков тип вештачења, беше одбран
да направи нарачано вештачење. Ете ова се методите на
СЈО“. Што е најстрашно во оваа тажно–смешна изјава?
Тоа што злосторникот што со политичка злоупотреба
на криминален начин динамитирал објект вреден десетици милиони евра, сега дава изјави од позиција на
неказнивоста што ја стекна со криминална аболиција?
Не. Тоа што Капо ди тути капи упорно инсинуира дека
моето вештачење е „нарачано вештачење“, а никој не му
кажал на повторувачот дека секое вештачење на светот е
нарачано и дека не постојат ненарачани вештачења? Се
разбира дека не. Тоа што станав „стручно неподобен“ затоа што го „мразам ВМРО“ (Мамо, мамо, професорот ме
мрази!)? Не. Најстрашно е она што веќе не се ни забележува: дека најголемиот билмез и дибек за архитектура и
урбанизам во вселената, ме прогласува мене за „целосно
ненадлежен“ за областа што ја предавам на универзитет
35 години, која научно ја унапредувам со децении и за
која лично (со моите колеги, се разбира) ги пишував законските решенија и дефиниции, стручни стандарди и
прописи (што сè уште се на сила и што „стручњакот“ ги
прекрши – сите, без остаток). Да не се разбереме погрешно, почитувани читатели, ова јавно прогласување за ненадлежен од страна на Хефе дела Хунта, мене ме чини
почестен и горд, зашто во ова изопачено општество тоа
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претставува вистинска стручна и морална референца.
За тој дел сум му благодарен на Груевски. Но, навистина страшното е што е ова манифестација на Глупоста
што го репрезентира изопачениот стандард во земјава,
нормирањето на Глупоста како Закон, нормирањето на
апсолутното незнаење како врвна доблест, а стручноста
како порок. Глупоста и Злото станаа единствено дозволени граѓански норми во Македоња Вечна, а Знаењето е
прогласено како општествено неподобен грев.
Како ќе заздравиме од последиците од Диктатурата на
Глупоста? Навистина не знам. Она што сигурно го знам
е дека соборувањето на Диктатурата на Глупоста е највисокиот и најважниот македонски општествен проект. А
како ќе ја собориме Диктатурата на Глупоста? Одговорот
е безмалку аланфордовски: така што веќе никогаш нема
да ја признаеме нејзината власт. Тоталното отфрлање на
диктатурата на ВМРО треба да се реализира првин како
интелектуално и духовно отфрлање на сите институции
и псевдолегални пранги на режимот, а потоа и како негово правно делегитимирање и физичко соборување.
Но, јас се повторувам.
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ХОРХЕ И ВМРО
ОСЛОБОДЕНИ
ОД ВИНА!?
04.06.2016

Единствен лек за излез од општественополитичката анабиоза е вонправното и
вонинституционално соборување на режимот,
исклучување на злосторниците од политиката,
свикување на уставотворно собрание.

Кога го прегледувам стендап комичарското шоу што
Прецедникот на Македоња Вечна некни го даде на Самитот 100 во Сараево, ме обземаат амбивалентни, дури
конфузни чувства. Потполно е нејасно дали на екранот
гледам комедијант или малоумник, претседател или
тотален идиот. Дали тоа нешто што со глуп поглед и полунасмевка што оддава видно самозадоволство од сопствената глупоштија, дали тоа суштество е злосторник
што ги ниша фундаментите на македонската државност
и треба да одговара за своите криминални дела, или,
се работи за ментално инсуфициентна личност што не
само што не е свесна за своите дела, туку заслужува сожалување и грижа од страна на заедницата? Следете ја,
почитувани читатели, оваа неверојатна низа од глупо351

сти, што како мониста ја нижеше Хефе дел Естадо: „Ја
ќе сменам приказна: сеа и Исус Христос да се јави – ќе
го убијат! Исто важи и за Мухамед. И Мухамед сеа да се
јави – ќе го убијат. Значи, не ви е неопходна сила, туку
ум. (Тука говорникот со прстето показалче си ја допира
главата!). Умот војува. Александар бил тоа што бил, затоа
што имал најдобар учител кој се викал Александар, и го
научил на сите тајни на опстојување на... човекот.“

Дали овие луѓе – Хорхе и неговите другарчиња
од ВМРО што ја делат истата ментална
попреченост – во објективна судска постапка
можат да бидат виновни за своите злосторства?
Да ја чуете оваа неверојатна серија на логички неповрзани, погрешни и во секој поглед малоумни реченици, од
устата на дете од второ одделение осмолетка, тоа може
да предизвика и одушевување кај возрасните – сите ќе
бидете разгалени од „разиграниот“ тек на детските мисли. Но, да го чуете овој куп на севселенски кретенизми
од устата на Прецедникот на Вечна, и тоа на меѓународен самит каде што ја репрезентира 400.000 години старата македонска држава, а богами и култура, е, тоа побудува еден куп збркани чувства. Тука е првин чувството
на тежок автодеструктивен срам (да пропадне човек во
земја!), па чувството на вина и гнев што дозволил на татковината да и се случи ваква пропаст, и конечно, до емоционална збунка што е предизвикана од чувството за
солидарност со несреќата на ментално попречениот сограѓанин... Човек мора да се запраша – не дали овој очигледно интелектуално декапацитиран човек чувствува
вина, туку дали, кутриот, воопшто може да чувствува

352

вина? Или, уште пострашно: дали овие луѓе – Хорхе и неговите другарчиња од ВМРО што ја делат истата ментална попреченост – во објективна судска постапка можат
да бидат виновни за своите злосторства?
Во теоријата на кривичното право прашањето на дефиницијата на вината е од клучно значење, зашто на неа
се темели вкупната општествена практика на препознавањето и казнувањето на Злото. Елем, во кривичното право вината е состојба во која едно лице се смета за
одговорно за извршеното кривично дело. Дефиницијата
изгледа „тенка“ и контроверзно циркуларна, и во неа на
прв поглед нервира субјективизацијата на чинот на вршењето на злото, бидејќи нормалниот човек ќе помисли
дека за утврдување на вината е доволен само објективниот наод дека конкретниот човек го извршил конкретното злодело. Но, не: кривичното право ја дефинира
вината од аспект на фундаменталната претпоставка за
постоењето на слободната волја, или, со други зборови,
за виновен може да се прогласи само оној што при полна
свест, слобода на волјата и без принуда, се соочил со изборот да чини добро или зло – и избрал да чини зло. Вината
за криминално дело, значи, мора да ги содржи двата нејзини суштински елемента: самото криминално дело и
слободната волја и намерата на починителот. Зошто е за
нас, почитувани читатели, толку важна оваа (веројатно
досадна) дискусија од теоријата на кривичното право?
Па, затоа што според сите Кривични законици на светот, за некој да одговара за стореното кривично дело, не
е доволно само да го стори делото, туку треба и да биде
виновен за она што го сторил. А, за да биде виновен за
злоделото, сторителот треба да делувал при полна свест,
пресметливо и со слободна волја. Доколку делувал во
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психичка состојба на непресметливост, во која тој не бил
во состојба да го сфати значењето на своето делување, и
да ги спознае стварните општествени и правни последици на делото, односно бил неспособен да поими дека
неговото дело е општествено штетно, дури смртоносно
за социјаното опкружување, таквиот сторител се ослободува од вина. А, без вината како субјективен однос на сторителот на злосторот кон своето дело, нема ни кривично
дело. Така кажува Кривичниот законик, и тоа е начинот
на кој функционира Правдата.
Како, тогаш, за своите дела ќе одговара Неговата
Ништожност Хорхе – Хефе де Естадо, на виканото место
Македоња Вечна? Па, секој нормален може да забележи дека човеков не е свестен не само за девастирачките
последици на своето делување, туку дека не може да ги
распознае ниту приближните контури на стварноста
што го опкружува!? Всушност, проблемот е многу, многу
поголем и пострашен од овој поединечен (иако истакнат!) случај, зашто неговите вистински димензии ќе ги
согледаме ако го поставиме инверзното прашање: какви
биле општествено-политичките околности во коишто
било можно едно такво интелектуално и психички декапацитирано суштество да ја врши (во два мандати!)
функцијата на претседател? Еден е одговорот на ова прашање: за да биде претседател на држава човек на кој не
може да му се припише вина за неговите злодела поради
трајно намалената пресметливост, државата на која овој
и претседава треба да биде исто толку интелектуално и
институционално декапацитирана и опустошена!
И, така е: Македонија е денес, по десетгодишното владеење на Груевски и неговата ВМРО-Злосторничка, тери354

торија што културно и државно-правно не претставува
ништо. Тоа е празно место на мапата на Европа, територија дефинирана на негативен начин – со меѓународните граници до коишто се простираат соседните држави.
Нејзиното постоење е обезбедено од стабилноста на геополитичките фактори надвор од неа, или поточно, од
континуитетот на решенијата и геополитичката инерција на светските центри на одлучување. И, ништо повеќе. Да не постоеше оваа цврста и стабилна геополитичка структура околу нас, државно–правниот и културен
вакуум што ВМРО го создаде уништувајќи ги институциите на државата, ќе предизвикаше неминовна имплозија на Македоња Вечна, имплозија што ќе ги вовлечеше
и судреше сите околни државни ентитети во уште една
балканска експлозија.

Да не постоеше стабилната геополитичка
структура околу нас, државно-правниот
и културен вакуум што ВМРО го создаде
уништувајќи ги институциите, ќе предизвикаше
неминовна имплозија на Македоња Вечна.
За среќа, никој веќе не е заинтересиран за библиската
земја, и токму таа незаинтересираност за некогаш посакуваната – а денес опустошена – земја е суштинскиот
гарант за суверенитетот на нашата територија. Од друга
страна, тој надворешен безбедносен оклоп создаден од
меѓународната индиферентност кон нашата празнина,
ја овозможува временски неограничената општествена анабиоза т.е. непостоење на македонската држава и
култура во рамките на својата суверена територија. Тоа
е стратегијата на партиско-мафијашката инсталација на
ВМРО – одржување на статус квото на нашето суверено
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непостоење. Проверив, во Кривичниот законик нема
ниту еден член што го дефинира овој мегазлостор, ниту
еден правен лек против партиското окупирање на државата и нејзиното институционално уништување. Значи,
единствен лек за излез од општествено-политичката
анабиоза е вонправното и вонинституционално соборување на режимот, исклучувањето на злосторниците од
политиката, свикувањето на уставотворно собрание и
воспоставувањето на уште една Нова Македонија. Нема
друго, па тој ти е!
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ФОРМУЛА ЗА
„ПРОЧИСТУВАЊЕ“
НА ИЗБОРИТЕ
02.07.2016

Кога ќе разбереме дека избирачкиот список
е интересен само како материјален доказ или
корпус деликти за злоупотреба на државните
органи за фалсификување на изборите?

Во денешно време, кога многумина (погрешно) мислат
дека демократијата во најголема мерка се остварува со
избори, само малкумина си припомнуваат дека избори
се одржуваа и во еднопартиските системи. Да, избори
се одржуваа и во тоталитаристички држави каква што
беше нацистичка Германија, а постоеја и во времето на
римските цезари, цели векови по укинувањето на републиката и востановувањето на класичниот цезарски робовладетелски апсолутизам.
Дали поради тоа тие држави можеме да ги наречеме демократски? Тешко. Но, постојат јасни историски факти,
документи запишани во тврд камен и наменети за вечно
паметење, што и денес сведочат дека античкиот Рим, на
357

пример, таа сурова робовладетелска држава одгледувала каде–каде повисока демократска култура од нашава.
За нас, жителите на Македоња Вечна, од кои веќе не се
очекува да паметиме ништо што се случило пред 2006
(нултата година од која ќе се пресметува нацистичкиот
милениум на ВМРО), сосем фантастичен е примерот на
изборните правила за градскиот сенат на Италика, родниот град на императорот Адриан.

Кандидатите за сенат во својата кампања
смееле само со зборови да ги убедуваат
граѓаните во своите квалитети, но стриктно
им било забрането да приредуваат масовни и
раскалашeни гозби за гласачите.
Елем, во вториот век од нашата ера, во зенитот на својата
моќ, императорот решил да му се заблагодари на својот
роден град што на Римското царство му го „подарил“
токму него за Цезар, и изградил цел нов град како проширување на старата римска колонија. Градителскиот
акцент Адриан го удрил на јавните институции и простори, и се погрижил градот да добие статут што ќе ги регулира сите аспекти на јавниот живот, правила на играта
со кои провинциската Италика ќе ги достигне највисоките цивилизациски стандарди во империјата. Статутот
бил напишан на големи камени плочи во Рим, од страна
на најдобрите Адрианови правници, и однесен во Италика, каде што бил изложен на јавно место на увид на
целиот град. Она што е интересно за нашата приказна е
еден детаљ од регулацијата на изборите за градскиот сенат, детаљ во кој е утврдено што се смета за фер изборна
кампања. Имено, кандидатите за сенат во својата кампања смееле само со зборови да ги убедуваат граѓаните
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во своите квалитети, но стриктно им било забрането да
приредуваат масовни и раскалашeни гозби за гласачите.
Во статутот пишува дека кандидатот смеел со скромен
оброк да нагости најмногу девет луѓе дневно, а сè што
ќе го надмине овој стандард ќе се смета за поткуп на гласачите и ќе го дисквалификува кандидатот од изборите.
Корумпирањето на граѓаните во изборни цели со пари
или друг вид стоки или услуги не само што ќе го елиминирало кандидатот од изборите, туку и ќе го ставело под
кривичен прогон од страна на императорската правда.
Оваа, ќе речете, ситничарска норма, непогрешливо укажува дека пред две илјади години, на старите Римјани
им била кристално јасна самата суштина на изборниот
натпревар. Ако не се обезбедат еднакви правила за сите
учесници, ако не постојат цврсти норми за дисквалификување на сите што вршат поткуп на гласачите, или уште
пострашно, нивно застрашување, уценување, водење на
избори влечени за уши и рогови или клиентелистичко
врзување – стандардните практики на ВМРО-Фашистичка – ако не постојат, значи, институционални услови
овие правила да бидат почитувани од сите, тогаш – според римската демократска култура – не постои ниту натпреварот, значи, не постојат ниту изборите.
Демократските принципи и основните правила на изборниот натпревар што биле враснати во градската култура на старите Римјани, кои, инаку, не останале запаметени по својата демократија, денес, во црната тиња на
македонската „политичка криза“, за Македонците се потполно недостижни, непостоечки, незамисливи и неверојатни. Груевски и неговата партија ги изопачија изборните практики, претворајќи ги во нивна спротивност
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– во насилство, корупција, криминал, манипулација и
масовно силување на населението, и озгора, ваквите первертирани избори ги стандардизираа како нормални.
А, секоја од овие практики, всушност, секој поединечен
случај на злоупотреба на државни ресурси за остварување на изборен фалсификат – какви што ВМРО-Фашистичка направи милијарда за оваа црна деценија – би
морало оваа злосторничка партија да ја дисквалификува не само од организирање на избори, или од учество на
избори, туку од политиката воопшто! Секој милион евра
од стотината што Груевски ги украде од буџетот на РМ за
да ги корумпира приватните медиуми и формациски да
ги претвори во пропаганден апарат на неговата наци парадржава, е доволен за дисквалификација и на Груевски
и неговата партиска мафија од политиката, и на приватните медиуми од јавноста!

Секој милион евра од стотината што Груевски
ги украде од буџетот на РМ за да ги корумпира
приватните медиуми и формациски да ги
претвори во пропаганден апарат на неговата
парадржава, е доволен за дисквалификација
и на Груевски и неговата партиска мафија од
политиката.
Но, наместо бришење на ВМРО-Фашистичка од регистарот на партии и одземање на фреквенциите на нејзиниотиот пропаганден апаратус, ние истакнуваме барања и
апелираме на добрата волја (и меката душа македонска)
на внатрешниот окупатор, да биде љубезен, да стори
гајрет, макар за атер на меѓународната заедница, и да
прочисти нешто малку од избирачкиот список, а ако му
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„тргне“ со лесно, да договори троа правила и за медиумите. Офлелемајко.
Кога ќе разбереме дека избирачкиот список е интересен
само како материјален доказ или корпус деликти за злоупотреба на државните органи за фалсификување на изборите? И, дека со неговото „прочистување“ не само што
нема да се смени фактот дека тој бил фалсификуван од
Внатрешниот Наци Окупатор, туку и ќе се придонесе за
дефокусација на вниманието на измамениот народ од
најважната работа за опстанокот на нацијата (и државата), а тоа е казнување на криминалците што ги фалсификуваа и списокот и изборите! Зарем не ни е јасно дека
истиот неажуриран и фалсификуван избирачки список,
во замислени услови на слобода, демократија и владеење на правото, самиот по себе нема да произведува криминални последици како што тоа го правеше во последните десет години? Во замислените услови на владеење
на правото и фер политичкиот натпревар, избирачкиот
список може да содржи и 20 милиони гласачи (на едвај
двата милиони Македонци), а сепак изборниот резултат
да не биде фалсификуван? Зарем тоа не е очигледно? Изборите не ги лажира лажниот избирачки список, туку
криминалниот режим што ја окупирал македонската
држава! Поради тоа, „прочистувањето“ на избирачкиот
список никогаш нема да го „прочисти“ и избирачкиот
процес, зашто последниов може да се „исчисти“ единствено ако од него се отстрани неговиот вистински загадувач – криминалната партија што го фалсификуваше
избирачкиот список и што го лажираше целиот избирачки процес!!!

361

Ист е случајот и со „регулирањето на медиумите“. Новиот договор за медиумите – во каква и да е форма – како
закон или меѓупартиски договор, нема ништо да смени
во однесувањето на фашистичкиот пропаганден апарат,
зашто тие и досега, сосем ефикасно, без каква и да е душевна пречка, ги кршеа сите важечки уставни, законски и морални норми, па, зошто, по ѓаволите, не би го
кршеле и новиот договор? И за медиумите важи истиот
принцип како и за избирачкиот список: нивната злоупотреба за наци пропаганда и нивното финансирање
со јавни народни пари, не ја врши законот за медиуми
или уставот, туку конкретните криминални медиуми
и нивните „раководители“ од ВМРО–Фашистичка. Тие
треба да се „регулираат“, а не законот за медиуми. Така
што, единствената успешна метода за решавањето на македонската „политичка криза“ ја испробал уште императорот Адриан: тој се одлучил да ги дефинира правилата
за фер избори и да ги дисквалификува и кривично да ги
гони тие што ги корумпирале гласачите и ги лажирале
изборите. За жал, оваа едноставна формула на владеењето на правото е сè уште неупотреблива кај нас. Како што
повеќе пати повторив: не за долго.
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РОПСКИОТ ОДРАЗ
ВО ОГЛЕДАЛОТО НА
РЕАЛНОСТА
15.07.2016

Што ли ќе се случи кога Алехандровите
наследници ќе го окрепнат своето достоинство
во митските води на Бјалото море?

За да открие дали животните имаат свест слична на онаа
кај луѓето, бихевиористот Гордон Галуп, уште во седумдесеттите години од минатиот век го смислил и спровел во
дело таканаречениот „белег тест“. Огледот бил замислен да
ја детектира свеста што на своето најниско ниво се манифестира само како себе препознавање, па оваа дистинктивна
способност тој ја тестирал во огледало. Тестот е инспириран од истражувањата на Чарлс Дарвин, чијшто гениј имал
храброст да претпостави и да забележи обрасци на однесување што укажуваат на свесно себепознавање кај орангутаните што ги набљудувал во зоолошка градина.
Од неговото создавање па до денес, тестот предизвикува
дискусии, но бидејќи е ингениозно смислен, сè уште дава
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интересни и вредни резултати. Елем, експериментот се
изведува на тој начин што избраното животно се успива и,
додека е под анестезија, на телото му се прикачува белег –
парче лента во жива боја, што тоа во нормални околности
не може да го види на себе, туку е забележлив само во огледало. Кога ќе се разбуди од опивката, животното се исправа
пред огледало и тестот почнува да работи: доколку нема
свест за себеси, тоа се однесува како да гледа друго животно во одразот или е сосем незаинтересирано, но животните
што ќе препознаат дека на огледалото се гледаат себеси, тоа
го манифестираат со зголемен интерес за белегот, и најчесто го допираат, истражуваат и се обидуваат да го извадат.
Исклучително малку животински видови за 45 години
тестирање го „положија“ тестот на огледалното себепрепознавање: шимпанзите и орангутаните, делфините, орките
и обичната, секојдневна и незабиколна евроазиска страчка. На последнава ѝ е потребно восхитувачки кусо време
откога ќе се види во огледалото додека да почне – трогателно изнервирана – со клунот да го вади жолтиот белег што
ѝ го грди достоинството. Нормалните луѓе почнуваат да се
препознаваат себеси во осумнаесеттиот месец од животот,
но на вчудовидување на научната заедница, голем дел од
населението на Македоња Вечна не го „положи“ огледалниот тест. Најчестата реакција на гордите наследници на
најхаризматичниот војсководец во историјата – Алехандро Магно, кога во огледалото ќе се забележат себеси обележани со видлив ропски жолт белег, е потполната индиферентност и несвесност за себеси и за сопствената реалност.
Македонците не се препознаваат себеси во ропскиот одраз
во огледалото – како да мислат дека виделе некој друг, и
незаинтересирано продолжуваат да го „шетаат“ жолтиот
белег на нивниот реален социјален статус, со сосем несоод364

ветен израз на лицето, некаква тажна и патетична поза на
достоинство што би им прилегала на развластени и осиромашени благородници.

Македонците не се препознаваат себеси во
ропскиот одраз во огледалото – како да мислат
дека виделе некој друг, и незаинтересирано
продолжуваат да го „шетаат“ жолтиот белег на
нивниот реален социјален статус.
Светската наука е вџашена од катастрофалните резултати
што на „огледалниот тест“ ги оствари гордото население на
библиската земја. Но, по првите изрази на неверување дека
мнозинството граѓани на една современа (макар и ропска)
држава имаат помал интелектуален капацитет за самоспознавање од нашата обикновена страчка, дојдоа и низа
други непобитни бихевиористички докази за оваа колективна несвесност што се манифестираат во несоодветните
реакции на општествено– политички настани што во последно време засилено им се случуваат на безмалку двата
милиони наследно благородни Македоноиди.
Имено, целото ова благородничко население не само што
не реагира соодветно и пропорционално на настаните,
туку не реагира воопшто! А, настаните – со весела наци
динамика и неуништива иницијатива на Вечната Глупост
– ги изведува една криминална банда луѓе регистрирана во Регистарот на партиите како ВМРО–Фашистичка,
која се однесува буквално како и фашистичките бугарски
окупатори во Втората светска војна: насилно и на измама
– претставувајќи се како да се „с`штите хора“ – ја окупираа
земјата однесувајќи се како да ја ослободиле, за потоа да ја
спроведат злосторничката програма на експлоатација и
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ограбување на националните блага, уништување на културата и кретенизација на населението, и, на крајот, нивно
задолжување и преведување во статус на економски робови во веки веков. Во вакви околности, научниците етолози
што го изучуваат однесувањето на животните имаат еден
единствен метод за проучување на нивото на свеста и самоспознавањето, а тоа е мерењето и опишувањето на реакцијата на испитаниците на надворешни случувања. Така,
истражувањето деновиве дојде до нови сознанија за непостоењето реакција кај најголемиот дел од населението на
Македоња Вечна, и тоа на поттик што кај другите популации, па и животински видови, обично предизвикува неизбежна и бурна насилна реакција.

Истражувањето деновиве дојде до нови
сознанија дека населението на Македоња
Вечна не реагира ниту на дразби што кај
другите популации, па и животински видови,
предизвикуваат бурни реакции.
Се работи за емитирање на еврообврзница во вредност од
650 милиони евра што забеганата влада на Македоња ја
изврши со опскурна, злосторничка и антинародна одлука,
со која окупаторската банда има намера да ја финансира
својата предизборна кампања, односно да го корумпира
населението за да го овозможи своето неуставно и криминално владеење ад инфинитум.
Ако се земе предвид дека гангстерското задолжување во
странство на целиот народ за остварување на своите мафијашки и партиски цели, е практично најподлиот и најнеморалниот начин со кој една нелегална банда се одржува на власт на сметка на економското поробување на
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народот, а во перспектива и на губењето на суверенитетот
на државата преку отуѓување на сите нејзини национални
ресурси – имот, земја, комунални добра, вода и, на крајот,
воздух; ако се земе предвид дека се работи за најстрашниот злостор против народот и судбината на идните поколенија, набљудувачките очи на научната заедница се напросто вкочанети од шокот дека и на ваква крајна, судбинска
и егзистенцијална провокација, населението на Вечна не
покажува дека е воопшто свесно што му се случува. Во огледалото на стварноста овие благородници во 96 колена – директно од Алехандро – не покажаа дека жолтиот белег на
нивното претворање во робје и понатамошна екстерминација од историјата, воопшто го забележуваат, а камоли да
се обидат да го извадат или да се стресат, макар со клуновите да го исколват како нашата горда страчка!?
Компаративните истражувања кај француските испитаници, на пример, покажаа дека реакцијата на народот на
несомерливо побезначаен настан, на повеќекратно послаба провокација од нивната влада – предлог законот за трудот, во кој се намалуваат некои стекнати работнички права
– се неспоредливо побурни од примероците од Вечна.
Французите се кренаа на гневни протести и штрајкови, ја
парализираа целата Република, ги блокираа патиштата
и рафинериите на нафта, предизвикаа застој во снабдувањето со енергенти, запалија стотици возила, барикади,
дуќани и полициски коли, а сцените на сурово насилство
помеѓу демонстрантите и полицијата станаа секојдневни
веќе неколку месеци, колку што трае „јавната расправа“,
пред законот да влезе во парламентарна процедура. За
истото тоа време, во колевката на цивилизацијата, во палеолитското извориште на сета писменост и култура на
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човечкиот вид, во земјата по којашто газел човекот што го
измислил христијанството буквално од ништо, народот се
однесува нормално, пристојно и неверојатно мирољубиво,
да не речам нападно достоинствено. Ја почитува мафијашката банда како легална партија, ги почитува неуставните
закони што партиската држава си ги донела за ограбување
на нацијата, ги богослави институциите на системот со коишто се уништуваат нивните животи и иднината на нивниот пород како да се легални институции на една демократска држава, и во бескрајни преговори со бандитската
власт на ВМРО-Фашистичка им го обезбедува легитимитетот за продолжено злодејство...
Сè на сè, овдешниот народ покажува безмалку незабележана индиферентност кон сопствената судбина и реалност,
индиферентност што е еквивалентна со себенепрепознавање, или потполн недостиг на самосвест (за самопочит и
да не зборуваме!) за којашто науката се сомнева дека овој
човечки благороднички крем ја дели со другите животински видови што не го положија „белег тестот“ за себепрепознавање во огледало. Научниот експеримент со огледалото
на грдата реалност на Македоња Вечна ќе продолжи по годишните одмори, зашто Македонците се уморни од игнорирањето на сопствениот одраз во огледалото. Кој знае што
ќе се случи кога Алехандровите наследници ќе го окрепнат своето достоинство во митските води на Бјалото море?
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МРСУЛАВИОТ ФАШИЗАМ
НА ВМРО НА БРАНОВИТЕ НА
ТЕМНАТА СВЕТСКА ПЛИМА
10.08.2016

Стандардот на живеење во античкото Приене
беше повторно достигнат од западната
цивилизација дури во 20-от век.

Археолошките наоди од гратчето Приене – некогашниот полис во хеленската Јонија, што денес се наоѓа во близина на турскиот град Соке, веќе цел век пасионирано
се изучуваат на сите универзитетски курсеви по урбанизам. Тоа не е само затоа што Приене е најсочуваниот
хеленистички град, туку и затоа што во него е вградена
и планерската и градителската суштина на градската
форма, та дури есенцијата на прометејската онтологија
на градот. За наследниците на Алехандро Магно што
деновиве се на привремен престој во библиската земја,
особено интересно е дека откриениот слој на класичниот хеленистички градски бисер е во голема мерка дело
на Алехандро, кој заедно со познатиот персиски сатрап
Мавзолос пред него (оној истиот што за себе го изградил
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Мавзолеумот во Халикарнас, едно од седумте светски
чуда на античкиот свет), решил од Приене да направи
град модел, прототип на високоцивилизирана градска
заедница или урбано општество, што ќе им служи како
пример на поколенијата.
По чудна судбина, откога бил археолошки откриен и документиран кон крајот на 19 век, овој дијамант во круната на градоградителството како повторно да им бил
оставен на времето и климата да го претворат во заборав.
Денес, тоа е најмалку посетуваната урбанистичка Мека,
вистинско светилиште за студентите по архитектура и
урбанизам, кое на своите посетители им дарува дел од
својата запуштена мистичност во форма на чувство дека
се првите што го откриваат градот. Забиен во напуштен
крај што некогаш бил цивилизациски центар на светот
што буквално ги креирал денешните зборови (по Мавзолеумот, тука е и кривулестата река што очајно се колеба
во рамното поле под градот и се вика Меандер), денес
единствена „пречка“ за неговото откривање и уживање
во митската спојка на артефициелното, природното и
божественото, е една навидум напуштена куќичка во
која треба да се плати билет за разгледување на археолошкиот локалитет.
Ах, би сакал многу да ви раскажувам за Приене, почитувани читатели, но ќе се задржам само на најневеројатното: тоа мало гратче во кое домувале можеби 5.000 луѓе
зафаќало 20 хектари земјиште преполни со јавни згради спастрени во обѕидие што почнувало од нивото на
морето и се качувало безмалку 400 метри во височина,
до огромна карпа со која завршува брдото, што приенчани ја присвоиле и ја престориле во својот Акрополис!
370

Во оваа несовладлива стрмнина гратчето е организирано во правилна ортогонална мрежа на улици, што е незамислива градителска компликација за секое време,
компликација што го изроди можеби најубавото гратче
на сите времиња, поставено на улици со рампи и скали,
платформи и плоштади–тераси, што совладуваат наклон на земјиштето на некои места и поголем од 100%!
Најневеројатното во целата приказна е што градот бил
обилно снабдуван со комунална вода, преку систем на
аквадукти и канали, цел водовод кој обезбедувал вода
за пиење практично до секој дом. За неверување е дека
повеќе од третина од куќите имале внатрешен тоалет
и бања, а отпадните води биле евакуирани од градот со
најсофистициран троен систем од канализација за сепариран одвод на санитарната, фекалната и атмосферската вода!

За неверување е дека повеќе од третина од
куќите имале внатрешен тоалет и бања, а
отпадните води биле евакуирани од градот со
најсофистициран троен систем од канализација
за сепариран одвод на санитарната, фекалната
и атмосферската вода!
Ова е исто толку фасцинантен доказ за развиеноста на
приенската цивилизација, како и да најдевме остатоци
од вселенски брод од тоа време – не помалку! Зашто,
стандардот на живеење во Приене, и потем, културата
што го овозможила тој начин на живот, демократијата
што ја создала свеста за предоминантната важност на јавните, демек комуналните работи, и конечно, знаењето,
умеењето, технологијата и инженеријата потребна сето
тоа да се изведе во материјал и да се одржува функцио371

нално; сето тоа беше повторно достигнато од западната
цивилизација дури во 20–от век, а огромни сегменти од
таа супериорна вселенска култура му останаа непознати, заборавени и недостапни и на денешниот свет!
Со еден збор, човештвото што го населувало континентов и западните делови од Азија и Африка почнало да
заборава и да заглупавува интензивно, таму некаде од
времето на Константин (и мајка му Елена), и понатаму
системски заглупавувало и заборавало уште десет долги векови, влечено надолу во тоталитарната темница на
христијанското едноумие. Ова пропаѓање на западната
цивилизација било забавено од страна на Ренесансниот
процут на културата, за повторно да тргне угоре со Науката и Просветителството дури последниве неполни
четири века... За илустрација на цивилизациското пропаѓање, ќе потсетам на добро документираниот факт
дека во втората половина од 19 век некои четврти на викторијанскиот Лондон – престолнината на најмоќната
глобална империја на сите времиња – буквално се давеле во човечки измет што се истурал по улиците, а во некои дворови слојот на гомна достигал и до еден метар!
Споредбите на дострелите на европската цивилизација
со онаа од античка Приене можат да наполнат енциклопедија, но јас ќе посочам уште само на една непопуларна
но нападно очигледна: споредени со воените, градежните и производните машини што рутински се употребувале во хеленистичкото време, а не пак со напредните машини на Архимед на пример, цртежите и проектите за
машини на Леонардо да Винчи, пред кои светот сè уште
се поклонува со апотеоза, секако бескорисни и неупотребливи, погрешни и неизводливи чкртаници на неумерено ентузијастички дилетант!
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Последниве десет години овде се забележуваат истите
симптоми на цивилизациска пропаст што некогаш ја
претворија Приене од престолнина на вселената во пустелија; истото заглупување на општеството пропратено
со заборав, во кои во небиднина се губат знаењата и умеењата, доблестите и вредностите што некогаш ја еманципираа македонската државност и културна посебност.
Симптомите на пропаѓањето повторно имаат системска
форма на тоталитарно едноумие, но овојпат се работи
за државно–мафијашки капитализам со либерално демократски устав, што некогаш – кога постоеја идеолошки и интелектуални претпоставки за препознавање на
општествените појави – без колебање се нарекуваше
фашизам. И овој пат тенденциите кон цивилизациско
пропаѓање се интерконтинентални, безмалку глобални, зашто по колапсот на најдоблесната идеја што кога
и да е ја породило човештвото – социјализмот, триумфализмот на неолибералниот капитализам на планетарно
ниво ги уништува сите идејни алтернативи и веќе сериозно станува една и единствена ирационална политичка
религија, едноумие што преопасно и самодеструктивно
го наведнува светскиот брод вдесно. Колку македонскиот мрсулав фашизам се „вози“ на брановите на светската
темна постдемократска плима? Веројатно не малку.

По колапсот на најдоблесната идеја што кога и
да е ја породило човештвото – социјализмот,
триумфализмот на неолибералниот
капитализам на планетарно ниво ги уништува
сите идејни алтернативи и веќе сериозно
станува една и единствена ирационална
политичка религија.
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Но, да се вратам на поентата: историското време нуди барем исто толку докази за напредок колку и за назадување
и пропаѓање на цивилизациите, па крајно е време да се
откажеме од слепата верба дека времето само по себе ќе
ни донесе решение на „политичката криза“, или дека иднината според некој божествен или природен закон самата го носи прогресот и благосостојбата на човештвото.
Кога работите ќе тргнат удолу – како што тоа Груевски
и неговата партија и’ го направија на македонската модерна култура и држава, времето само по себе не работи
за туку против среќната разрешница. Се работи за Њутновиот закон на гравитацијата, според кој колку што
наклонот на „кризата“ е пострм толку времето станува
поголем непријател на правдољубивите, зашто во слободното паѓање патот на пропаста е пропорционален со
квадратот од времето на пропаѓањето! Затоа, правдољубивите слободари немаат избор: нивниот единствен пат
е непомирот, отпорот, борбата против злото, без оглед на
глобалните тенденции, без оглед на сè! Во чест на вечната борба против злото, повторно ќе го цитирам Махатма
Ганди: „Прво ве игнорираат, потоа ви се смеат, потоа ве
тепаат, потоа ги победувате“.
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БОРБА СО
МАЛИГНИОТ
ВМРОВСКИ МЕЛАНОМ
20.08.2016

Не треба да се победи Груевски, туку неговиот
метастазиран меланом.

Постои една стара руска поговорка, толку мудра и напиена
со искуство и филозофска интуиција, што – си помислувам
– може да ги објасни безмалку сите животни ситуации и
премрежиња. Поговорката гласи: „Луѓето пукаат, а Господ
ги носи куршумите“. Отпрвин ќе помислите, почитувани
читатели, дека поговорката го сублимира само пословичниот фатализам или религиозност на рускиот народ. Но
не, поговорката е вистински бисер на филозофската мисла за детерминизмот и индетерминизмот, за извесноста и
неизвесноста на сите човекови усилби, и конечно, на сите
процеси во природата. Таа кажува дека сигурноста постои
само на ниво на идеите и намерите, но дека физичкиот
универзум на своето базично ниво е секогаш во рацете
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на случајот. Но, поговорката може да ни укаже и на сосем
изненадувачки аспекти на партнерството помеѓу извесноста и неизвесноста, односно помеѓу „луѓето што пукаат
и Господ што им ги носи куршумите“. Испаѓа дека и двете
страни треба да си ја завршат работата како што треба, за
целта да биде погодена. Доволно е само да се запрашаме
што ќе се случи доколку луѓето пукаат далеку од целта, во
сосем погрешна цел или во обратна насока? Се разбира, таа
не може да ја оправи никој – та дури ни Господ – зашто случајот може да им помогне само на добро истренираните
стрелци што јасно ја препознале својата цел. Оваа суштинска поука за важноста на препознавањето на целта, или
поточно, за неопходноста од препознавањето на нејзината
природа, е од најголемо значење за секоја борба, и токму
тука потфрли меѓународната демократска коалиција во
напорите да се совлада македонската „политичка криза“.
Основната грешка на демократските сили што се борат
против режимот на Груевски е во процената на природата на диктатурата, која се набљудува партикуларно и
персонално, од случај до случај, како да се работи за група
криминалци што го злоупотребуваат системот, ги кршат
уставните и законските норми, и лажат и крадат, и го корумпираат македонското општество. Антирежимската
борба се темели на премисата дека уставниот либерално
демократски систем е доволно моќен самиот по себе, со
своите институции да го победи злосторничкото здружување наречено ВМРО–Лоповска, и дека е потребно само
институциите да се ослободат од „притисокот на политиката“, за веднаш да профункционираат со судско процесуирање на злосторниците и нивното изолирање од политиката и јавноста. Но, премисата никако да даде резултати, и,
може да се рече дека е одговорна и за бескрајното пролон376

гирање на „политичката криза“, како и за долгите години
пукање во погрешна насока.
А, всушност, македонската општествено-политичка катаклизма воопшто не е „политичка криза“ – тој одвратен
еуфемизам што стана заштитен знак на неуспешното
именување на злото – туку нешто многу поголемо, покомплексно и потрагично од неа. Вистината за македонската
„политичка криза“ е дека Груевски и неговата ВМРО извршија државен удар уште во првите години од власта, ги
презедоа и партизираа сите институции и органи на државата и инсталираа сосем изопачен и неуставен систем на
владеење, што ги има својствата на една тоталитарна диктатура. Нашата „криза“ не се состои – како што вели меѓународната демократска коалиција – од фактот дека „партијата навлегла во државата“, та како терапија да е доволно
нивното повторно „одделување“. Во прашање е комплетно
инсталиран систем на тоталитарно општество, во кое партијата и државата, и, се разбира, сите државни институции
се стопени во едно единствено субординирано тело, во
една органска патријархална мафијашка држава, многу,
премногу слична на тоталитарните капиталистички творби од дваесеттиот век, што некогаш ги нарекувавме со генеричкиот поим – фашизам. Она што е најважно во оваа
црна анализа, е дека суштинските својства на оригинерните фашизми и политичката стварност во Македонија
во последната деценија – на едно структурално ниво што
ги апстрахира појавните детали, се разбира – практично
соодветствуваат со најрестриктивната дефиниција на фашизмот: тоа се тоталната субординација на сите државни
органи, тела и институции; потоа, државната капиталистичка економија, функционално еднопартискиот систем
и ултра-националистичката идеолошка програма.
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Фашизмот на ВМРО е затскриен фашизам,
односно фашизам што се издава и се колне дека
е либерална демократија. Оваа мимикриска
стратегија се покажа како неверојатно успешна.
Сепак, најбитната разлика помеѓу македонскиот мрсулав
фашизам и оние страшните од пред неполн век – покрај
немилитаристичката природа на нашиов „такмец“ – е
што фашизмот на ВМРО е затскриен, односно е фашизам
што се издава и се колне дека е либерална демократија.
Оваа мимикриска стратегија се покажа како неверојатно
успешна, зашто ниту поимот „фашизам“, ниту сознанието
дека се работи за сосем нова системска појава (а не за проблеми во системот), не се појавија како став или дијагноза
во ниту една официјална изјава на премоќната глобална
либерално демократска коалиција. Истиот проблем на
непрепознавањето на злото, на невозможноста за детектирање на неговата вистинска природа, е во средиштето и
на човековата битка со ракот. И на биолошката, и на онаа
сознајната, научна битка. Зашто, режимот на Груевски е
како малигниот меланом – една мала, црна (од грчкото
melanos, црно) и зла бемка што својот смртно ефикасен исход против човештвото го должи токму на невозможноста
на човековиот имуносистем да го препознае непријателот,
а и на немоќта на медицинската наука да ја утврди природата на болеста.
Инаку, меланомот ги убива своите жртви само неколку
месеци откога бива забележан и дијагностициран. Суштината на оваа ужасна ефикасност на меланомот (и на сите
други канцери) е што мутираната клетка на канцерот е
практично невидлива за Т-клетките, одбранбената војска
на човековиот имуносистем. Поради оваа „невидливост“,
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таа непречено и незадржливо се множи во организмот,
метастазира во органите и ткивата, и на крајот го убива организмот од кој настанал. Оваа „невидливост“ меланомот
ја обезбедува со неверојатен биохемиски трик, така што
клетката на канцерот синтетизира посебен тип протеин,
отскоро наречен PD-L1, со кој си го прекрива лицето како со
ешарпа. Оваа маска исткаена со подлата PD-L1 протеинска
преѓа, ја прави ќелијата на меланомот невидлива за имуно–полицијата составена од Т–ќелиите, зашто го имитира
протеинот PD-L со кој се „облечени“ сите нормални ќелии
на човековиот организам, и со кој им се порачува на Т-ќелиите да не ги напаѓаат братските клетки. Добрата вест е дека
науката – откога го откри механизмот на затскривањето
и лажното претставување на клетките на канцерот – веќе
развива лекови и терапија што го отстрануваат маскирниот протеин од клетките на канцерот и го активираат имуниот систем на организмот за нивното уништување.

Куршумите на правдата треба да се испукани
во вистинска насока, за Господ да ги однесе до
вистинската цел.
Борбата со груевизмот треба да ја следи стратегијата на
борбата со меланомот: таа не треба да цели да го победи
Груевски, туку метастазираниот меланом на груевизмот.
Неопходна е делегитимација на сите негови институциски
метастази, нивно системско морално, правно и политичко
демаскирање и исфрлување од ткивата на општеството.
Куршумите на правдата треба да се испукани во вистинската насока, за Господ да ги однесе до вистинската цел.
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ДИКТАТУРА НА
ГЛУПОСТА
27.08.2016

Денешниве клања на дрвја се симптом за
терминалната фаза од едно малигно општествено
заболување.

Кога ја пишувал својата теорија за „Отвореното општество и неговите непријатели“, Карл Попер како да ја употребувал словенската антитеза да ја направи посветла и
поконтрасна сликата за неговото утописко демократско
општество. Во книгата, сите свои тези тој ги спротивставува со темниот фон на нивните антагонисти, со затворените тоталитарни општества – како златни музејски експонати положени на темно кадифе.... Всушност, Поперовата теорија за отвореното општество повеќе се темели
на неговата епистемологија отколку на неговите политички концепти. Таа – науката за знаењето – се темели
на неговата базична премиса дека научното знаење е
секогаш провизорно, погрешливо и противставливо, а
доколку не е, доколку се претставува како непогрешна и
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крајна вистина, тогаш тоа не само што не е научно, дури
воопшто не е ниту знаење, туку е вера, суеверие или обична заблуда. Од овој фундаментален став произлегува
дека знаењето може да се создава, да постои и еволуира
само во отворени општества, зашто овој напредок е можен само во услови на слободното спротивставување на
повеќе алтернативни мислења. Поради тоа, овој суштински плурализам на демократските општества е воедно и
културен и научен плурализам, исто како и политички
и религиски плурализам. Само така знаењето е секогаш
отворено за унапредување и самокорективност, зашто
тоа никогаш не е завршено и апсолутизирано, туку секогаш е во движење и развиток. „Ако сакаме да останеме
луѓе“, вели Попер, „тогаш имаме само еден пат, а тоа е патот кон отвореното демократско општество... тоа е патот
кон непознатото, неизвесното и несигурното.“
Кога човек денес ги препрочитува мрачните дефиниции и описи од затворените општества на Поперовата
утопија – особено епистемолошкиот аспект за нивното
системско уништување на знаењето – добива впечаток
како за модел да ја имал Диктатурата на глупоста на
Груевски и неговата ВМРО. Вмровскиот тоталитаризам
се темели врз обратни ветувања од Поперовите за патот
„кон непознатото, неизвесното и несигурното“ – врз едноставни но малоумни митови, вечни вистини и ветувања на земскиот рај на апсолутната колективистичка
нирвана. Тоа е ултранационалистичка нирвана, една густа и хомогена органска држава што го гарантира крајот
на сите поединечни маки на „сиромашните по дух“ во
апотеозата на националното обединување. Вмровскиот
фашизам (со право) сметаше на заморот и разочарувањето на широките народни маси, кои процесот на општото
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заглупавување на нацијата ќе го прифатат како спас од
претешката задача да се мисли со свој ум и да се донесуваат лични одлуки врз основа на сопствени мислења
за сите јавни прашања во државата. Затоа, затворените
општества како Македоња Вечна, го политизираат и го
прават критичкото мислење невозможно, што неминовно води и кон системското уништување на знаењето во
сите сегменти од општеството. Дека овој процес на кретенизација е тотален, во Вечна можат да се најдат милијарда примери, и тоа – ќе речете – далеку од природните вирови на политичката глупост, во сфери практични, по природата на нештата неполитички, во дејности
и занаети во коишто некогаш мислевме дека политички
мотивираната глупост воопшто нема пристап.

Вмровскиот фашизам сметаше на заморот
на широките народни маси, кои процесот
на општото заглупавување на нацијата ќе го
прифатат како спас од претешката задача со
свој ум да се донесуваат лични одлуки.
Намерно бирам примери од областа на комуналната
инфраструктура, зашто сообраќајните или шумарските
инженери (би требало да) немаат зошто да трпат политички притисок кога ги донесуваат своите стручни одлуки за работи што се од нивен ексклузивен домен. Еве, за
пример, проширувањето на булеварот Св. Климент Охридски, од пред некоја година. Од чисто функционален
сообраќаен аспект, проширувањето на булеварот е потполно редундантно, непотребно и бесмислено, зашто
да прошириш само еден потег од сообраќајната мрежа,
што почнува од Водњанска и завршува слепо кај Владата, ниту за микрон не ја подобрува транспортната функ382

ција на мрежата и не ја зголемува нејзината проточност.
За да се увиди оваа глупост, човек не треба да биде сообраќаен инженер – тука е доволна и обична здраворазумска мисла.Тоа е како на еден кус потег од гумено црево за
поливање – во средината – да вградите парче пошироко
црево или цело буре, да речеме. Секој нормален човек
знае што ќе добие како резултат: само ќе го наполните
бурето со вода, но протокот на водата низ цревото нема
да се подобри ни за грам. Така што, проширувањето на
булеварот е тотално малоумно од инженериски аспект
– фрлена пара, што не може да се оправда со никакви аргументи од сообраќајната струка. Чиста глупост што од
аспект на бадијала потрошените милиони евра станува
гнасен криминал од грандиозни размери.
Но, тоа не е сè! За да се прошири булеварот, злосторничките градски власти исекоа нешто повеќе од 130 торжествени возрасни липи и го уништија последниот „венец“
со кој Јосиф Михаиловиќ – урбанистичкиот и градскиот
татко на меѓувоеното модерно Скопје – го овенча центарот на престолнината. Операцијата на злосторничкото
сечење беше изведена во темни мугри, во оловното време во кое своите злостори традиционално ги вршат сите
тоталитарни власти и нивните тајни полиции и џелати.
Со овој злостор, глупоста на градските власти се зголеми
експоненцијално, зашто таа може да се мери со големината на штетата што злосторникот ја чини остварувајќи
ја својата добивка. Дека тоталитарната практика закономерно произведува глупост – постапки што не само што
не го почитуваат знаењето, туку се спротивни од секаква
разумна мисла – покажува и „завршницата“ на овој малоумен „инфраструктурен“ проект. Тоа е садењето на седумдесетина дрвца индиски јоргован во тенката зелена
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разделна лента што преостана од некогашното пешачко
шеталиште овенчано со моќниот двоен липов дрворед.
Зошто, ќе прашате? Па, затоа што засадениот индиски
јоргован или лагерстроемијата (Lagerstroemia indica) е
мало суптропско украсно дрво што расте (во наши услови) не повеќе од 4 метри во височина и, поради убавото
колористично цветање во сред лето, вообичаено се употребува за красење на дворови и приморски шеталишта,
но никаде и во никој случај на широки и загадени централноградски сообраќајници од примарната улична
мрежа. Лагерстроемијата не само што во амбиентална
смисла ниту од далеку не може да ја замени липата, туку
од аспект на еколошката функција на урбаното зеленило –како воздушен филтер и микроклиматски фактор –
ја претставува нејзината негација! Исечените липи (Tilia
cordata) беа моќни дрвја што растат (и беа израстени!)
од 20 до 40 метри во височина, домашни и долговечни
дрвја со фантастичен хабитус, мирисен цвет и разлистеност што трае од рана пролет до доцна есен. Зелена маса
кај возрасните примероци на нашите покојни липи знае
да има вкупна лисната површина од неверојатни 4.000
квадратни метри! Која ли тоа монструозна глупавост
можеше да уништи 500.000 квадратни метри срцевидни
липови листови и да ги замени со седумдесетина дрвца
лагерстроемија што држат лисја едвај три месеци, и тоа
лисјенца ситни и ретки, што не прават површина ниту
од пет квадратни метри по дрвце?! Кој тоа кретенизам
– како некоја вселенска нужност, што ли – ги наведе
градските власти на таква одлука? Тоа е вон моќите на
поимање и може да се објасни само со системската кретенизација на општеството што – според Попер – а и спо-
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ред стварноста на Македоња Вечна, е епистемолошка
законитост на тоталитарното општество.

Која ли тоа монструозна глупавост можеше
да уништи 500.000 квадратни метри
срцевидни липови листови и да ги замени
со седумдесетина дрвца лагерстроемија
со лисјенца ситни и ретки, што не прават
површина ниту од пет квадратни метри по
дрвце?!
П.С. Рака на срце, првото и најголемо, „ничим изазвано“
клање на фантастичните диви костени на скопскиот главен плоштад (2003 ли беше?) ги изврши една сосем друга
градска власт, но тој херостратски злостор тогаш делуваше како да е воден од вертикална мрачна сила на индивидуалното лудило. Денешниве клања на дрвја се нешто
сосем различно, тие се како нежен и суптилен симптом
за терминалната фаза од едно системско и малигно
општествено заболување. Од Диктатурата на глупоста.
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ВМРО: ПИРАНИ ШТО
ПЛИВААТ ВО ГОМНА
03.09.2016

Одвратната заблеста уста на пираната и
нејзиниот мозок голем колку зрно грашок се
добра метафора за штурмбанфирерите на ВМРО

Признавам, насловот го украдов во помин – како топка
шутната далеку преку ограда – наслушнувајќи го одушевеното младинско реагирање на виспрен фејсбук
напис. Написот е куса рефлексија што во еден израз ги
спои дојранските пирани и фекалиите што го загадуваат
езерото, поројната катастрофа и политичката кал во која
се давиме веќе цела деценија.
Бидејќи не сум жител на архипелагот Фејсбук, прераскажувам по сеќавање дека полниот коментар бил:
„Совршена метафора за ВМРО: Пирани што пливаат во
гомна.“ Човек не може да не признае дека духот што го
произведува овој горчлив, но ѕвезден хумор е сепак посилен од безнадежноста што ја шири злосторничкиот
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режим на Груевски. Но, сликата што во умот ја развива
овој луциден афоризам е, всушност, многу поширока од
обична квалификација на разбојничката дружина што
не краде и силува веќе цела деценија. Да, одвратната
заблеста уста на пираната и нејзиниот мозок голем колку зрно грашок (и способен да го емитира само слепиот инстинкт за грабливо гризење), е добра метафора за
штурмбанфирерите и гаулајтерите на ВМРО, но езерото
од гомна во кое тие жизнерадосно пливаат, нè опфаќа, за
жал, и сите нас што сме заглибени во фекалната тиња на
Македоња Вечна.

Езерото од гомна во кое тие жизнерадосно
пливаат, нè опфаќа, за жал, и сите нас што сме
заглибени во фекалната тиња на Македоња
Вечна.
Туку наеднаш, додека ги пишувам овие редови, одекна
веста дека излезот од „политичката криза“ е на повидок,
зашто четирите политички партии постигнале договор
датумот на предвремените парламентарни избори да
биде 11 декември. Буено. Ќе одиме на избори на кои со
нашата масовност, со нашите гласови, ќе ја тргнеме од
власт ВМРО–Фашистичка. В ред, убаво: ќе одиме на избори, бидејќи на сите би требало да ни е јасно дека пржинската рамка ни е „препишана“ од врховниот арбитер
во кризата – од меѓународната заедница, и тоа, иако како
системски погрешен лек што дејствува само во нормални демократски околности, како единствен лек за излез
од кризата. И покрај тоа што сите точки од таа рамка – а
особено оние што укажуваат на суштинските реформи
што се неопходни за остварување минимални услови за
одржување слободни, фер и демократски избори – ре387

жимот на Груевски ги опструираше до нивното тотално
содржинско непостоење.
Што значи дека поради неисполнувањето ниту на еден
услов и неизвршувањето ниту на една општествена и системска реформа (слобода на изразувањето, одделување
на партијата на власт и државата, владеење на правото
и слободни медиуми) од страна на нелегалниот тоталитарен режим, изборите на 11 декември не можат да
се наречат „кредибилни“ (атрибут што веќе се здоби со
кре–дебилна конотација), ниту пак фер, слободни или
демократски.
Тоа треба да ни е јасно на сите, та на мислење сум дека во
предизборните месеци не треба да се заморуваме со дискусии на таа тема и да си ја трошиме енергијата што ни е
неопходно потребна за развивање на гнев, борбен елан и
конструктивна омраза кон фашистичкиот окупатор. Од
друга страна, пак, мислам и дека опозициските партии
– во екот на предизборната мобилизација на гласачите
– не треба паушално (и неточно) да ги нарекуваат изборите како да се тие самите по себе излез од кризата, како
да се по дефиниција „кредибилни“, слободни, фер и демократски. Кога тие тоа не се. Но, затоа, треба да дадеме
се од себе резултатот на тие избори да биде демократски
и спасоносен.
Кажаново ви изгледа контрадикторно, почитувани читатели, нели? Но, не е. За однапред да ги наречете изборите
демократски, неопходно е тие да бидат распишани и организирани од демократска власт, во услови на слободно
и објективно информирање на гласачите, каде што органите на државата ќе бидат неутрален технички сервис
388

на процесот на народното изјаснување. Но, бидејќи на
власт во Македонија е нелегален режим, што е „избран“
на лажирани избори, што ги потчини сите институции
на државата, јавниот сервис и приватните медиуми,
јасно е дека однапред може да се рече дека изборите не
можат да бидат ништо друго отколку недемократски,
нефер и неслободни. За однапред да може да се рече
дека изборите ќе бидат демократски, првин треба да се
собори недемократскиот режим, а неговата криминална елита треба да биде во рацете на правдата. Меѓутоа,
доколку и во недемократски услови – во какви што живееме веќе со години – демек, на недемократски избори,
сепак победат опозициските партии што се носители на
демократски промени и на повторното ослободување на
Македонците од фашистичка окупација, е, тогаш изборите можат да се наречат демократски – наназад, што ќе
рече, отпосле.
Или, накусо: дали изборите на 11 декември ќе бидат демократски, ќе зависи единствено од нивниот резултат.
Ако победат демократските политички партии, тогаш
изборите ќе бидат демократски, а доколку се повтори
уште една изборна измама што и носи формална победа
на криминалната и недемократска партија, тогаш изборите ќе се потврдат како криминални и недемократски.
Политичкиот криминал на ВМРО–то на Груевски е веќе
премногу разоткриен, па никој во Македонија веќе нема
мандат да ги признава и легитимира нивните лажирани
избори!
Изборите, значи, колку и да се фалични (поради владеењето на партиско-мафијашкиот режим на Груевски и
неговата партија), се сепак единствената шанса за осло389

бодување и возобновување на демократијата, што сите
слободољубиви и правдољубиви Македонци мораат да
ја искористат. Тоа значи дека за изборите треба да се отфрли секоја теснопартиска мисла и однесување како несоодветни за реалните тоталитарни општествени околности во коишто се наоѓаме.
Потребно е мобилизирање и вообединување на најширок можен сенароден слободарски и демократски
фронт; сенароден фронт што ќе биде натпартиски по
својата суштина, инклузивен повеќеетнички политички сојуз што ќе ги обедини Македонците, Албанците
и другите етнички групи, што во себе ќе ги сплоти и
сите политички партии и движења, чијшто заеднички
именител ќе биде возобновувањето на демократијата и
владеењето на правото, како и спроведувањето на партиско-мафијашката диктатура на Груевски на буништето на историјата.
Овој сенароден фронт што треба да се обедини против
силите на вмровското зло, мора во своето основање да
расчисти со една премиса – дека на изборите на 11 декември не се излегува во политичка и партиска борба за
власт, туку за ослободување од фашистичка окупација и
за обезбедување услови за нормален живот на граѓаните
на Македонија. И, уште нешто, можеби и поважно.
Сите што ќе земат активно учество во сенародниот фронт
за возобновување на македонската демократија, и сите
што ќе гласаат за демократската иднина на земјата, мораат да знаат дека доколку на 11 декември ВМРО-Фашистичка успее да оствари уште една криминална изборна
измама, тоа ќе биде датумот на завршната битка со нена390

родниот режим, кога тој мора да биде соборен со енергијата на сенародниот бунт, и кога Злото треба да биде
трајно делегитимирано и деложирано! Ако тоа остане
несфатено од водството на фронтот за возобновување
на македонската демократија и сите негови учесници,
ќе се оформи стратешка пукнатина во борбата, низ која
може да се протне нашата бескрајна ропска иднина, во
којашто во недоглед ќе продолжи одземањето на виделината, крадењето на националното благо и бркањето
на нашите деца од земјата. Ако нашите гласови не бидат доволни да ја победат системската измама на ВМРО,
мораме да бидеме подготвени веднаш да излеземе и на
улица да го добиеме судбоносниот бој за опстанок на македонскиот државен и културен проект! Смрт на фашизмот – слобода на народот!

Ако нашите гласови не бидат доволни да ја
победат системската измама на ВМРО, мораме
да бидеме подготвени веднаш да излеземе и
на улица да го добиеме судбоносниот бој за
опстанок на македонскиот државен и културен
проект!
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МАКЕДОЊА, ТОЈ
МРАЧЕН ПРЕДМЕТ НА
ЖЕЛБИТЕ
10.09.2016

Постојат две причини зошто империјата му
го сврте грбот на Груевски: Диво насеље и
„„Вистината за Македонија“.

„Непријателот може делумно да го уништи човека, но
потребен е добронамерен и неразбран пријател за да
ја заврши работата и да ја доведе до совршенство“. Вака
Марк Твен – тој маѓепсник на отровниот хумор – ја коментира улогата на нашите меѓународни пријатели во
разрешувањето на „политичката криза“. Зачуден како
тоа тој ги квалификува како „неразбрани“ Соединетите
Држави и Европската Унија – светскиот Олимп на либерализмот и неприкосновениот Парнас, планината на
демократските музи, го запрашав Твен за коментар. Му
велам: Марк, да го употребиш атрибутот „неразбран“,
демек, непромислен, за колевките на либералната демократија и глобалните чувари на демократските вредности, нели е малку неразумно или, дури, необмислено од
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твоја страна? Ми се насмеа генијот низ кралемарковските мустаќи, додека старечката горчина му се пробиваше
низ чадот што го пафкаше од лулето. А, бе, дете, ми вели
тој, не сум неразумен јас, што ве гледам и ве жалам како
чемреете со години мамени, крадени и силувани од разбојничка банда што ви ја украде државата. Туку, вам кај
ви е мозокот, кутраци, што целото тоа време се надевате
дека проблемот ќе ви го решат силните меѓународни
пријатели – и тоа истите оние што така нападно дипломатски неутрално го набљудуваа децениското траење на
злочинот!? И, се уште мислите дека во меѓународниот
поредок империите можат да се однесуваат како луѓе –
со човечка логика, чувства и доблести, па да можете од
нив да ја очекувате пријателската лојалност и емпатија!
Ееееј, рдокви едни наивни, се вцрвени во лицето Твен, не
ли го читавте лордот Палмерстон, што уште додека јас
бев дете му ја објасни на светот разликата во релациите
помеѓу луѓето и државите!?
Тука го баталив избувливиот старец и се фатив малку
за книга да го најдам тој лорд што заслужил и Твен да
го споменува. И, навистина, ја читам концизната дефиниција на лордот – што испадна дека е до денес безброј
пати цитирана, од што не малку како да е излезена од
устата на други државници. Вели тој: „Англија нема вечни пријатели, Англија нема постојани непријатели, Англија има само вечни и постојани интереси“. Верно вели
лордот Палмерстон, државите не можат да имаат пријатели – та немаат тие ниту мозок, ниту пак душа на човек! Државите – а империите уште појќе – имаат трајни
и постојани геополитички интереси, а нивните вицеконзули и амбасадори, емисари и протектори имаат за цел
во земјата домаќин да ги претставуваат и штитат токму
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тие интереси. Што значи дека тие (амбасадорите) овде
не се испратени да ни помагаат нам – на најстарата бела
раса на земјата и колевката на сите цивизации на петте
континенти, ха–ха, а можеби и пошироко – заедно да ја
одзатнеме преплавената партиско-мафијашка септичка јама чиишто ѕидови вемерето успеа да ги совпадне
со државните граници. Не. Нивната единствена улога е
да ги штитат нивните империјални интереси, и тука да
влијаат на развојот на настаните на начин што најмногу
им погодува токму на тие долгорочни, како што вели
лордот, постојани и вечни, геополитички интереси. Тоа,
пак, значи дека разбојничката коалиција на ВМРО и ДУИ
опстои непречено осум години и ја уништува не само демократската, туку и културната и цивилизациската супстанца на земјата, единствено затоа што геополитичкиот
императив за ова парче балканска рељефна збрчкотина
– од аспект на евроатланскиот либерално демократски
империум – целово ова проклето време беше (и се уште
е) единствено политичката стабилност и контролибилност на територијава. Демократијата, степенот и природата на (не)остварувањето на човечките и граѓанските
права, социјалните односи, внатредржавните политики
и практики се финеси пикнати на дното на долгата листа на империјалните приоритети.

Демократијата, степенот и природата на (не)
остварувањето на човечките и граѓанските
права, социјалните односи, внатредржавните
политики и практики се финеси пикнати на
дното на долгата листа на империјалните
приоритети.
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Геополитичката положба на библиската земја е длабоко под половината на евроатланската империја, под таканареченото „меко меше“ или уште подолу, некаде во
седалото на големото евроатланско империјално тело, а
таму – верувајте ми на збор – стабилноста е најголемата
доблест. Империјата својот прибор за шминка и разубавување го употребува само за погорните делови од телото што сака да му ги покажува на светот. Газот – кај што
геополитички се наоѓа Македоња Вечна – треба да биде
само стабилен, тивок и кооперативен. За да се разбере
оваа анална геополитика, треба да се знае основниот
империјален тактички принцип: империите секогаш
нестабилностите ги „префрлуваат“ далеку од газот, отаде надворешната страна на нивните секогаш подвижни
граници. Исто како и во античкото доба, кога бунтовите
и војните, делбите и несреќите секогаш се поместуваа
подалеку од Рим, како што лимесот на џиновската империја постојано се поместуваше кон соседите. Така што,
во земјите преку коишто поминува или треба да помине
нејзината граница, империјата е подготвена не само да
ја толерира, туку и да ја користи политичката нестабилност, доколку е таа во согласност со нејзините интереси.
Во такви ситуации таа е загрижена за демократијата, за
човечките права, за граѓанските слободи, таа ги помага
и ги финансира демократските движења, кога треба интервенира, а богами, ако треба и бомбардира. Во нашиов
случај, кај што границата поминала пред години (и сега
е далеку во украинските степи), како што реков, стабилноста е далеку посилниот императив од демократијата.
Што во потполност ги објаснува млаките и попустливи,
неделотворни и нелогични решенија што вицеконзулите ни ги наметнуваа во име на медијаторската помош
во совладувањето на македонската голгота. И, повеќе од
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тоа, токму во име на нивната проценка дека единствениот ризик за стабилноста на регионот е албанско–македонскиот судир, а не состојбите со демократијата и човечките права, целово ова време ДУИ добиваше упатства
од империјалните ментори по секоја цена да остане во
цврста коалиција со ВМРО–Фашистичка.

Ужасната трагедија во Диво насеље, во која
режимот се поигруваше со судбината на земјата
и во злосторничка инсценација жртвуваше
десетици човечки животи, конечно ги разбуди
вицеконзулите на империјата.
Како тогаш, ќе прашате почитувани читатели, претставниците на меѓународната заедница го сменија бескрајно здржаниот и толерантен став кон недемократскиот
режим на Груевски и неговата партиска мафија? Промената на односот се случи поради две причини. Првата
е тоа што степенот на злоупотребата на државата и непредвидливата инфантилна некомпетентност на бандитите од ВМРО, практично ја разоткрија подготвеноста
на режимот да ја жртвува и стабилноста на државата и
регионот за да се одржи на власт. Ужасната трагедија во
Диво насеље, во која режимот се поигруваше со судбината на земјата и во злосторничка инсценација жртвуваше
десетици човечки животи (за остварување на малоумно сценарио во кое режимот требаше ѓоа да ја докаже
својата решителност и ефикасност во справувањето со
безбедносните предизвици), ги разбуди вицеконзулите
на империјата. Поттикнати од заканата за геополитичката стабилност на територијата, тие реагираа – како
што сите се сеќаваме – секавично и резолутно. Втората
причина е што со „Вистината за Македонија“ беше разот396

криена вулгарната злосторничка природа на режимот
до таа мерка што со нив стана невозможен процесот на
евроатланските интеграции на земјава, а таа суштинска
блокада (не формална и ирационална како проблемот
со името) повторно ја загрозува стратешката стабилност
на регионот. Значи, и двете причини за тоа што империјата побара Груевски и неговата криминална врхушка
да ја напуштат власта се сведуваат на единствената работа што од геополитички аспект се „брои“ во нашиот случај – а, тоа е геополитичката стабилност на Македоња,
тој мрачен предмет на желбите.
А, што би била поуката од оваа геоанална анализа? Можеби само сознанието дека опозицијата и цивилното
општество во Македонија – значи сите што се борат за
евроатланските демократски вредности, а против партиско-мафијашката држава – можат да сметаат дека ќе
бидат на истата страна од барикадите со претставниците
на демократскиот Олимп, само доколку никогаш повеќе
не им дозволат на Груевски и ВМРО-Фашистичка да бидат во ситуација на меѓународниот пазар да тргуваат со
нашата геополитичка стабилност. Никогаш повеќе.
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СЕДУМ СТЕПЕНИ
ПО ХИТЛЕРОВАТА
МАКРОФАШИСТИЧКА
СКАЛА
17.09.2016

Од земјотрес може само да се бега (ил да се
лега), но со фашизмот мора да се соочиме и да се
бориме на живот и смрт.

Бесот на мајката земја што некни се истури врз Скопската котлина ме затекна во еден од повеќето консумеристички храмови во градот, заглавен во тесниот помин кај
касите, со главата врз полна количка животно неопходни и сосем излишни трици. Иако приземна градба, супермаркетот изграден главно од челик и ламарина реагираше на земјотресот како грандиозен лимен оркестар
да удрил моќен заглушувачки туш – та-раааам! – што
делуваше како да го означува апсолутно неумоливиот
крај на светот. За тие неколку кошмарни секунди исполнети со смртно заканувачка бучава и гневно тресење на
земјата, додека стварите паѓаа од полиците, луѓето потрчаа кон излезите и со неверојатна грациозност ги преле398

туваа касите, како што олимписките коњи пред неполн
месец дена прескокнуваа боени дрвени препреки.
И додека звукот на челичните чинели уште не беше
стивнат, целиот супермаркет се испразни од живот, оставајќи го внатре само ситниот крш од намирници и предмети весело расфрлани по подот, кутрите касиерки што
останаа како залепени за своите каси и неколкутемина
„возрасни“, неснајдени или самобаталени како мене.
Нема да ми верувате, почитувани читатели, но единствената мисла што се сеќавам дека во тој миг ми светна
в глава, беше восхитеноста од молскавичното бегање на
репрезентативниот примерок на македонски граѓани,
реакција што без дилеми укажува на изненадувачки
високата дарвинска животоспособност и виталност на
инаку душевно замореното и апатично население на
земјава.
Да се разбереме, тоа дека секавичното бегање е доказ
за виталноста на напатените наследници на Алехандро
Магно, не го кажав со иронија, зашто психолозите се
сложни во сфаќањето дека – спротивно на раширената
предрасуда – стравот како емоција и бегањето како нејзин перформанс, се најрационален човечки одговор на
ваква застрашувачка природна закана. Стравот индуциран од животна опасност – како најбазична емоција што
живите суштества ја продуцираат – е најсилно биолошко средство за одржување на животот, што моментно
предизвикува промени на метаболизмот на организмите и, се разбира, промени во нивното однесување. Овие
моќни биохемиски промени во организмот се неопходни за да го подготват на соодветен одговор на надворешната закана, одговор што психолозите го сведуваат на ин399

стинктивен избор помеѓу двата обрасци на однесување:
борба или бегање. Се работи, значи, за вродени стравови
што предизвикуваат безмалку рефлексни однесувања,
менаџирани од хипоталамусот и амигдалата, еволуциски најстарите делови од мозокот, сместени длабоко под
кортексот кому му ги должиме свеста и разумот.

Излегува дека Македонците имаат витален и
рационален одговор на работи со кои управува
делот од мозокот што го делиме со животните,
а се однесуваат тотално ирационално и дури
самоубиствено глупаво за работи за коишто е
одговорен мисловниот и ѓоа рационалниот дел
од мозокот.
Е, сега, проблемот настанува кога човек ќе ја спореди исклучително виталната реакција на скопскиот земјотрес
од минатата недела (за којшто ни навестија дека е со јачина над 5 степени по Европската макросеизмичка скала), со тоталното непрепознавање и отсуството на каква
и да е соодветна реакција на драматично поголемата и
посмртоносната општествено-политичка катастрофа
предизвикана од окупацијата на македонската држава
од страна на партиската мафија на Груевски и неговата
ВМРО. Иако ја преживуваме десеттата година од инсталирањето на една тоталитарна партиска држава со корпоративно–клептократски табиет и фашистичка идеологија, катастрофа за која со сигурност може да се рече
дека е со јачина од 7 степени по Хитлеровата макрофашистичка скала, македонското општество сè уште тетерави помеѓу незадоволство и апатија, и упорно се однесува несоодветно нормално. Излегува дека Македонците имаат витален и рационален одговор на работи со кои
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управува делот од мозокот што го делиме со животните,
а се однесуваат тотално ирационално и индиферентно,
дури самоубиствено глупаво, за работи од коишто зависи судбината на нацијата, за коишто е одговорен мисловниот и ѓоа рационалниот дел од мозокот. Навредлив и
понижувачки, но болно вистинит заклучок.
Иако не можам да се помирам со нашето колективно
неснаоѓање со вмровскиот фашизам, со општествено-политички околности за коишто наивно сметавме дека се
дел од историјата, и како такви, неповторливи и нестварни, сепак имам поголемо разбирање за нашата мизерија
набљудувајќи ги современите европски премрежиња
и споредувајќи ги со оние од пред неполн век. Неверојатно е колку многу денешното континентално пропаѓање на базичните либерално демократски вредности
и очигледниот процут на историскиот ревизионизам и
затскриениот фашизам, наликува на процесите низ коишто Европа поминуваше помеѓу двете светски војни!
Како да се работи за вистински историски дежа ви!
Читајќи го, на пример, Мазоверовиот „Мрачен континент“, запрепастува колку експлозијата на либералната демократија во Европа по распаѓањето на големите
европски империи по првата светска војна, наликува
на пропаста на реалниот социјализам и создавањето на
постсоцијалистичките држави во раните деведесетти
години од минатиот век. И, потоа, колку болно создавањето на дури десет нови републики со либерално–
демократски устави по Првата светска војна, и нивното
постапно пропаѓање во авторитарни диктатури, наликува на либерално демократската еуфорија од деведесеттите и кризата на демократиите што уследи веднаш
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по неа. Историјата сведочи дека по триумфот на демократијата во 1918, таа беше на целиот континент речиси
збришана веќе дваесетина години подоцна. Во страв од
болшевизмот десничарските движења ги соборија една
по една практично сите уставни демократии, за конечно, во раните четириесетти години териториите на сите
27 денешни членки на Европската Унија – без Велика
Британија - да бидат под фашистички власти. Испадна
дека либералните демократии биле пред сè антикомунистички, а дури потоа (ако воопшто!) демократски. За
жал, премногу слично како и денес.

Испадна дека либералните демократии биле
пред сè антикомунистички, а дури потоа (ако
воопшто!) демократски.
Секако, историјата не може да се повторува, но аналогиите помеѓу структурално сличните регресивни историски ситуации не смеат да се занемаруваат. Иако и тогаш
постоеја јасни критики дека „причината за настанокот
на фашизмот се наоѓа во политичкиот и социјалниот неуспех на либералната демократија“, и дека „фашизмот е
производ на внатрешното распаѓање на демократијата“,
заеднички именител и на тогашното и на денешното
пропаѓање во авторитаризам е општото непрепознавање и на природата и на магнитудата на монструозната
закана на фашизмот, и консеквентно, потполното отсуство на вистинската реакција на општествата на оваа
смртна опасност. Шпанскиот аналитичар Камбо оваа
неподготвеност на општествата за соодветен одговор на
десничарските популизми го опиша уште 1929 година:
„Истражувајќи го современиот проблем на европските
диктатури, веднаш паѓа во очи леснотијата со која тие
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беа воспоставувани и уште поголемата леснотија со која
се одржуваат на власт“. Како да пишуваше за неподносливата леснотија со која се воспостави и се одржува „меката“ наци диктатура на ВМРО.
Честопати примам критики дека со овие историски аналогии и со квалификувањето на власта на Македоња
Вечна како фашистичка диктатура, само ги застрашувам луѓето и им ги потсекувам крилјата на нивното победничко предизборно расположение. Можеби, но кои
се поуките од дарвинската улога на стравот? Тој е единствениот психолошки механизам што го подготвува
човекот за соодветна реакција на заканите по неговиот
живот; тој е единствен тригер за двата животоспасувачки обрасци на однесување – борбата и бегството. И, како
што видовме, од земјотрес може само да се бега (ил да се
лега), но со фашизмот мора да се соочиме и да се бориме
на живот и смрт.
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АВГАНИСТАН,
БАНАНАСТАН,
ИЗБОРИСТАН
24.09.2016

Изборите не смеат да бидат дисциплинирана
граѓанска должност, туку востание; не
смирувачки хипнотички транс, туку будење.

Погледот на смирените општествено политички води, што
тивко и тажникаво течат низ мугрите на оваа изборна есен,
ах, тие непроѕирно матни води на краткото паметење,
што меланхолично се изливаат по библиската земја само
на помен на зборот „избори“, ми го разбуди сеќавањето на
еден сладок филм од раните седумдесетти. Филмот е вистинско ремек-дело, но не според големината на неговите
уметнички аспирации, туку според неговото ненаметливо, лесно и забавно, и навистина велемајсторско филмско
раскажување. Филмот се вика „Жешкиот камен“, во режија на Питер Јетс, со моќна актерска екипа предводена од
Роберт Редфорд и легендарниот (и заборавен) Зеро Мостел.
Асоцијативната „јадица“ што ми се закачи за мозочната
кора, додека го гледам психосоцијалното рестартирање
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на земјава и паѓањето во бесмислен и сосем вонконтекстуален изборен обред, некаков вид безбеден повторувачки
транс, се клучните зборови од завршницата на филмот:
„Авганистан, бананастан...“. Елем, во филмот се работи за
операција на крадење на еден повеќекратно откраднат
дијамант, со цел тој да се врати во Африка, од каде што потекнува. Операцијата успева дури со употреба на хипнотичарот Мијазмо, кој успева на чуварот на банкарскиот сеф
во потсвеста да му всади предетерминирана хипнотичка
шифра – бесмислените зборови „Авганистан, бананастан“,
по чиешто изговарање чуварот ќе падне во субмисивен
хипнотички сон. Е, улогата на таа постхипнотичка сугестија што станува неотповиклива команда што луѓето повторно ги втурнува во хипнотички транс, транс на сонлива
потчинетост, во кој ги исполнуваат сите наредби на хипнотизерот (или на оној што ги изговорил магичните зборови), во нашето веќе предолго лизгање надолу, тркалање и
препелкање низ нерамната историска стрмнина, улогата
на тоа зборче што е, демек, чкрапалото на хипнотичкиот
механизам, стана зборот „избори“. Иако зборот „избори“
кај нас веќе нема никаква рационална содржина, и претставува функционален оксиморон – спротивен на сопствените својства, зашто означува процес на избирање, но во
реален контекст во кој слободниот избор воопшто не е можен (нешто како кредибилно лажирани избори), тој сепак
ја предизвикува и ја одржува обредната повторливост на
изборниот хипнотички транс што ги успива и во заборав
ги поништува сите општествени, политички и морални
превирања што му претходеле. Авганистан, бананастан,
избористан...
Токму тој монотон хипнотички изборен ритуал што повторно нè вовлекува во својот неумолив смирувачки вртеж,
405

е најголемата опасност што му се испречи на процесот на
ослободување од внатрешната окупација на ВМРО–Фашистичка. Па, колку пати треба да ни се повтори истиот процес на изборно анестезирање и придавување на социјалните и политичките превирања, протести и општонародни
будења; колку пати треба државно–партиската мафија на
Груевски со лажирани избори да се обновува и легитимира, за да се сепнеме и оттргнеме од тој самоуништувачки
ритуал на тоталитарните избори? Тоа циклично повторување, тој кружен односно спирален временски тек, е универзално хипнотичен и успивно смирувачки, знам, и затоа
и во големите американски кланици за крупен добиток,
пристапната патека до местото на егзекуцијата се проектира и изведува во кружна односно полуспирална форма. Навистина, ова бизарно архитектонско решение на добиточните „логори на смртта“ е воведено пред некоја деценија
зашто луѓето ја забележале деструктивната вознемиреност на добитокот предизвикана од нивното претчувство
на смртта; вознемиреност што индуцирала панични движења и самоповредувања на кутрите животни. Испадна
дека кружната патека во предворјето на смртта ефикасно
ги смирува животните, кои – кружејќи во збиена колона –
мирно и покорно се доведуваат до местото на егзекуцијата.

Испадна дека кружната патека во предворјето
на смртта ефикасно ги смирува животните,
кои – кружејќи во збиена колона – мирно
и покорно се доведуваат до местото на
егзекуцијата.
Честото циклично повторување на македонските тоталитарни избори, што во опозицискиот печат беа наречени
„изборни кланици“, се разбира, само метафорично ги по406

врзува овие две појави. Но, суштината е иста: факт е дека
изборните циклуси, во услови на смртната предетерминираност на тоталитарните околности, ги смируваат до непостоење сите претходни протестни енергии, го предизвикуваат колективното заборавање на претходните револуционерни освестувања и антигруевистички откровенија и ги
воведуваат граѓаните во смирен, успивен и самопокорувачки транс. Така тоталитарните избори станаа нешто како
хипнотички транс што се одржува на потребното ниво
– како анестезијата за време на операција – со бескрајно
досадното бамборење за многуте технички и нормативни
детали, партиски бладања за програми и проекти, анализи
за бројот на определени и неопределени гласачи и други
смирувачки шумови... Накусо, изборите нè враќаат во парализирачката нормалност; нормалност, што не само што
не чини потполно неспособни да ги смениме – гневно и
одлучно – ненормалните околности на „демократскиот“
тоталитаризам на ВМРО, туку и немоќни да сфатиме дека
токму таа комфорна и пердувеста „нормалност“ е најсилното оружје на тоталитарните режими.
Дека одржувањето на илузијата на нормална секојдневница – стратегијата што режимот на Груевски успешно ја
спроведува веќе со години – е всушност најсилното психолошко оружје на тоталитарните режими, покажува и можеби најдрастичниот пример на Хитлеровата Германија
во 1945 година, во последните денови на агонијата на нацистичкото општество. Иако сојузничките бомбардирања
уништиле повеќе од 80 проценти од вкупниот градежен
фонд во сите поголеми градови, луѓето кои биле приморани да живеат во подруми, засолништа и дупки во урнатините, секој ден редовно оделе на работа, децата ги оставале
во импровизирани градинки, а трамваите стасувале нав407

реме. Нацистичкиот режим инсистирал државната бирократија, школите и установите, дури и во толку екстремно
ненормални околности на масовно уништување и гибел,
да функционираат како и нормално. Режимот ја обезбедувал борбената психологија на својата армија и затапената
потчинетост на целиот народ одржувајќи ја илузијата на
нормалност до апсурдни размери. Така, на пример, на 29
април 1945, еден ден пред Хитлер да се самоубие и четири дена пред сојузничкото освојување на веќе уништениот Хамбург, во градот се одиграл фудбалски натпревар
помеѓу Хамбургер и Алтона (со резултат 4:2), пред преполн стадион! Се разбира, споредбата на Македоња Вечна
со Хитлеровата Германија во април 45 година е, за наша
среќа, во размемра 1 : катаљон, но режимската употреба на
илузијата на нормалност за одржувањето на субмисивната психологија на населението е потполно аналогна. И, во
таа аналогија, апсурдниот фудбалски натпревар во сред
германската воена катастрофа ја има истата улога како
и структурално лажираниот политички натпревар што
треба климаксот на македонската „политичка криза“ да го
претвори во крај, после кој учесниците и гледачите, уморни и задоволни, ќе си појдат дома на заслужена починка и
окрепнувачки илјадагодишен сон.

Се разбира, споредбата на Македоња Вечна
со Хитлеровата Германија во април 45 година
е, за наша среќа, во размера 1 : катаљон,
но режимската употреба на илузијата на
нормалност за одржувањето на субмисивната
психологија на населението е потполно
аналогна.
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Значи, декемвриските избори по никоја цена не смеат да се
третираат како нормални, туку слободарските сили треба
да направат сè тие да бидат ненормални! Како што криминалната партиска мафија на ВМРО ги користи изборите
како алатка за покорување на народот, така и слободарите
треба да се подготвуваат не за „мирни и добро организирани избори“, туку за настан со кој ќе се собори нелегалната
власт. Тоа значи дека изборите својата веродостојност ќе ја
докажат само ако ѝ послужат на својата цел: ако се собори
криминалниот режим на ВМРО. Во спротивно, доколку режимот успее да го лажира својот изборен успех, изборите
не смеат да се признаат од опозицискиот фронт и од слободарските граѓани, туку денот веднаш да се искористи за соборување на режимот и за воспоставување народна власт.
Ништо „нормално“ не треба да има ниту во подготовките
за овие ненормални избори: тие не треба да бидат политички, туку морални; не партиски, туку општонародни;
нивната цел не е нова политичка влада, туку преодна власт
што ќе има за цел само да ги исчисти институциите на државата од партиските криминалци на ВМРО и да ги подготви за демократски избори. Потоа, во подготовката на овие
ненормални избори секоја „нормална“ партиска тактика
и математика претставува погубна грешка: на избори треба да излезе обединет фронт од сите партии и партиички,
движења и организации, значи, сите етнички македонски
и албански партии, што ќе ги мери силите само со изолираната мафијашка коалиција на ВМРО. И, на крај, изборите не смеат да бидат дисциплинирана граѓанска должност,
туку востание; не смирувачки хипнотички транс, туку будење... Ако некако, тогаш само така!
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ДВОЈНАТА СПИРАЛА
НА НАШАТА НЕСРЕЌА
21.10.2016

Вистинската цел на ослободителната борба
не треба да биде соборувањето на режимот на
ВМРО, туку искоренувањето на мутантниот ген
на груевизмот.

Постои изрека дека веројатноста човек да биде фатен
како прави глупост е правопропорционална на големината на самата глупоштија. Се чини дека режимот на
Груевски и неговата ВМРО во потполност го докажаа ова
сублимирано искуство со малоумниот „проект Скопје
2014“. Глобалните размери на глупоста што е вложена во
овој идиотски „проект“ без секое сомнение ја оправдаа
„инвестицијата“: Скопје стана широко признаена европска метропола на кичот, а Македоња Вечна конечно
ја заслужи славата на – ако веќе не најстарата – бездруго
ментално најретардираната држава на светот.
Но, ако се загребе малку под површината на дречливата глупоштија во центарот на Скопје, ќе наидеме на без410

број докази дека емпириската формула за видливоста
на глупоста, особено во нашиве системски тоталитарни
околности, практично сè помалку „држи вода“. Испаѓа
дека во нашава реалност – кога една тоталитарна власт
ја шири глупоста преку институциите на државата –
почнува да важи токму обратната пропорција: колку повеќе глупоштии систематски се прават во општеството и
колку се тие поапсурдни, глупоста станува стандард на
секојдневниот живот и нејзината видливост се намалува
практично до исчезнување. До една смирена, дебилна
нормалност. Може да се рече, дури, дека вулгарната очебијност на глупоста што еманира од објектите и скулптурите на „Скопје 2014“, уште повеќе придонесува кон невидливоста на илјадниците помали зловести глупости,
вградени во законите и прописите, во функционирањето на криминализираното општество – практично насекаде.

Колку повеќе глупоштии систематски се прават
во општеството и колку се тие поапсурдни,
глупоста станува стандард на секојдневниот
живот и нејзината видливост се намалува
практично до исчезнување.
Всушност, токму оваа сеприсутност на глупоста, нејзината банализирачка секојдневност, и, ако може да се рече
– невидливата огромност, станува феномен што најмногу ја отсликува девастирачката природа на тоталитаризмот. Така што, од аспект на науката, особено интересни
стануваат глупоштиите што се невидливи за широката
јавност, и оние што се во стручни области во кои би морало да владее здравиот разум, рационалните постапки
и процедури и позитивните закони на природата, значи
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во области што би требало да бидат неинтересни за политичка злоупотреба и далеку од пословичната малоумност на вмровскиот резон.
Така, на пример, деновиве речиси незабележано се протна една навидум сосем бенигна акција на ѓоа притаеното државно-партиско чудовиште на ВМРО. Повнимателниот увид во синхроничноста и координираноста на
движењата на божем различните државни тела – владата, парламентот, градот Скопје (а всушност само краци
на една иста отровна партиско-мафијашка медуза), неспорно укажуваат на поголемо зло и глупоштија отколку
што се наѕира на површината.
За што се работи? Пред недела дена најкриминалното,
но и најглупавото Собрание на Земјината топка, на својата историска 123. Седница, кога ги отфрли од разгледување Законот за СЈО и Законот за заштитени сведоци
– најважните законски акти за разрешување на македонскиот Магнум Кримен – одлучи во итна постапка
да го измени (покрај останатото) и Законот за данокот
на додадена вредност, и тоа во насока на намалување
на стапката на ДДВ за увоз на пелети и печки и котли за
пелети од 18 на 5 проценти. Во пантерска координација
со Владата и Парламентот, и градоначалникот на Скопје
се истопори пред камерите да соопшти дека со цел да се
намали една од главните причини за загадување на градот со затоплување на домовите со горење дрва, градоначалникот и Советот се сплотиле во спасоносната идеја да
го субвенционираат купувањето на печки за пелети со
кои граѓаните ќе си ги затоплуваат домовите со чисто и
обновливо гориво. Иако изгледа дека сè е lege artis, ако
човек се наведне над дупката од каде што излегла оваа
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идеја, ќе забележи како глупоста и злото немилосрдно
вртложат длабоко во нејзиниот недоглед.
Првин за „чистите пелети“ – основниот слоган на дрвната индустрија, како и на производителите на пелети и
печки на пелети. Имено, интернационалната лага за „чистината“ на пелетите (мали брикети од пресувани дрвени трици, да нема забуна) потекнува од статусот carbon
– neutral, демек неутрален статус по однос на емисијата
на јаглерод двеоксидот, за кој се изборила (веројатно)
грандиозната американска дрвна и дрвопреработувачка индустрија за да го направи легално и прифатливо
сечењето на шумите и преработката на дрвото (инаку
најштетните и најсамоубиствените дејности на целата
планета).
Меѓутоа, ако човек малку се замисли, веднаш ќе открие
дека самиот карбон неутрален статус потекнува од толку ретардирана мисла, што ќе речете почитувани читатели, дека ќе засрами и обична букова пенушка. Елем,
зошто се смета дека пелетите се „неутрални“ по однос на
емисијата на СО2? Затоа што тие горејќи во атмосферата
го ослободуваат јаглеродот што претходно, во текот на
растењето на дрвата од кои се направени, тие го апсорбирале од истата таа атмосфера!? Па, демек, пата-пата, што
зеле, тоа и испуштаат! Ингениозно, нели?
Тоа дека истата логика ги прави и јагленот и нафтата
исто толку „неутрални“ како и дрвените пелети, зашто
и овие го испуштаат само тој јаглендиоксид што бил
врзан во дрвјата од кои настанале, тоа консументите на
најдебилната и најдевастирачката глупост на Земјината топка, се разбира, воопшто не ги засега! Кој мегакре413

тенизам! Но, ако се анализира целиот „пат“ на пелетите
– од сечењето на дрвјата, сушењето, пресувањето, транспортот, трговијата, разнесувањето по куќи и широко
раширената дистрибуција на чад и СО2 од илјадниците
домашни огништа, ќе се дојде до нумерички документиран заклучок дека тие се повеќекратно поголеми загадувачи од природниот гас, а за енергијата од термални
извори, ветерот и сонцето и да не зборуваме. А, тоа дека
единствено еколошки оправдано е воопшто да не се сечат дрвјата, тоа не треба ниту да го помислуваме!

Полза ќе имаат и неколкутемина партискомафијашки бизнисмени кои „случајно“ на време
ги зазеле монополите за увоз на дрвени пелети
и печки.
Значи, кој ќе има полза од предизборната „еколошки
насочена“, државно-партиско-мафијашка координација
на ВМРО? Граѓаните или отровната скопска атмосфера?
Ниту едните ниту другата. Полза ќе имаат само политичките криминалци од партијата на Груевски, пред
сè заради дефокусацијата на парламентот и јавноста од
недонесувањето на најважните закони за разрешницата
на нашата агонија, како и политичките стаорци на градско ниво, на кои оваа „еколошка убаина“ ќе им ја покрие
децениската штета предизвикана од нефинансирање и
нечинење во областите на гасификацијата на градот и
субвенционирањето на вистинските чисти и обновливи
енергенси. И – да не заборавам – полза ќе имаат и неколкутемина партиско-мафијашки бизнисмени, кои „случајно“ на време ги зазеле монополите за увоз на дрвени
пелети и печки.
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Сигурно ќе се запрашате, почитувани читатели, зошто
пишувам за вакви минорни проблемчиња покрај мегаскандалите што ги произведува тоталитарниот режим
на ВМРО? Ќе ви одговорам злоупотребувајќи го познатиот „вселенски говор“ на Кенеди: пишувам за овие
трошки на вмровската глупост не затоа што се големи и
неповторливи, туку затоа што се мали и се повторуваат и
умножуваат секојдневно. Илјадниците вакви честички
на глупоста и исто толку честички на злото како песочна
бура ја вртложат македонската реалност и ја затемнуваат нашата иднина. Така што, вистинската цел на ослободителната борба не треба да биде соборувањето на режимот на ВМРО-Фашистичка, туку искоренувањето на мутантниот ген на груевистичката ВМРО од телото на македонското општество. Соборувањето на режимот треба
да биде само почетокот на процесот на истребувањето на
таа двојна спирала на глупоста и злото што се умножува
и метастазира во секоја пора од македонската несреќа.
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ОДГЛАСИ ОД „ПОДРУМОТ
НА БАЛКАНСКИОТ ФРИЦЛ“
НА БРАНКО ТРИЧКОВСКИ
10.11.2017

Фрицл е Груевски, подрумот е неговата лоповска
верзија на фашизмот, а жртвите од неговиот
подрум сме сите ние.

Кога познатиот автор Бранко Тричковски ми се јави и
ме замоли да проговорам некоја минута на свеченото
обележување на излегувањето на неговата најнова книга „Во подрумот на балканскиот Фрицл“, почестен и поласкан, со радост ја прифатив задачата. Меѓутоа, истиот
миг штом ја спуштив слушалката, ме приклештија амбивалентни чувства: покрај топлината што се ширеше од
центарот за самољубие што автоматски се вклучи зашто
бев поканет од неприкосновено првото журналистичко
перо во Македонија, се појави и некаква студена трема
од сознанието дека треба да бидам на височината на
писателска појава што е објективно многу повисока од
моите дострели. Неволјата на спротивставените чувства
уште повеќе се зголеми ден подоцна, кога Тричко ми ја
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подари „балканскиот Фрицл“ во свечената атмосфера на
кафето „Корзо“, при што испадна дека се работи за збирка куси коментари и записи што авторот ги објавувал
на социјалните мрежи, најмногу на Фејсбук, во текот на
годината 2015 и уште неколку месеци кусур. Оваа нова
чешит форма – класична хартиена книга полна со електронски пораки – и не ме сепна толку како фактот што
јас не само што не сум жител на архипелагот Фејсбук,
туку и нежно одгледувам филистерски предрасуди против социјалните мрежи што ме попречуваат не само да
учествувам во нив, туку и да погледнувам во нивна насока.Тој неразбирлив шум што се слуша кога ќе се приближите до некој од отворите на тие мрежни кибер–зданија, ми будеше емотивно сосем спротивна асоцијација,
ми ги обновуваше детските сеќавања на неописливите
дебармаалски летни зајдисонца, кога на редиците високи тополи околу зоолошката градина и градскиот парк,
ќе слетаа десетина илјади чавки на својата редовна дневна пленарна седница. Уште го имам во главата сеќавањето на тој неверојатен позадински малоградски шум,
создаден од илјадници чавчкини грла, единствен и густ,
но со висока резолуција, со чувство дека ги слушате сите
гласови поединечно, и со некоја неверојатна темна просторност на бучавата, што создаваше чувство за недофатна длабинска распространетост.
Но, по седум дена читање и препрочитување на записите на Тричковски од подрумот на балканскиот Фрицл,
од моите анимозитети не останаа ниту прашни траги,
зашто книгата – на мое големо изненадување – е како
моќен толкиновски еп, како рецитал со дневнички записи од патувањето низ смртоносните кањони на Мордор –
Земјата на Злото, и борбата со Сауроновиот началник за
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Македоња и неговите одвратни црни орди – Толкиновите Орци, што Тричковски ги нарекува чипирани идиоти.
Оваа неверојатна литературна форма во која кусите записи што хроничарот од Корзо ги запишувал катадневно, собрани и компримирани во еден епски долг исказ,
ме запрепасти со богатството на мисла, хумор, емотивни
врисоци, луцидни анализи, литературни стилски вежби и длабоки вивисекции на македонската општествено-политичка, културна и психосоцијална патологија.
Читањето на „балканскиот Фрицл“ ме исправи пред вистинска авторска височина што успеа во хоризонталната
структура на социјалните мрежи да ја изгради својата
сопствена планина на музите, својот Парнас, од кој надалеку ќе се слушаат неговите умосерини, како што самиот понекогаш ги нарекува стиховите од неговото пеење.
И, ако остана нешто од мојата асоцијација на некогашните чавкешки социјални мрежи на скопските тополи, тоа
е само сознанието дека Тричковски успеал во тривијалниот електронски медиум да издигне литературна и
морална вертикала, висока како сајбер–топола и од нејзината највисока гранка да ги грака своите пораки што
реско ја просветлуваат нашата самрачна реалност.

Уште го имам во главата сеќавањето на
тој неверојатен позадински малоградски
шум, создаден од илјадници чавчкини грла,
единствен и густ, но со висока резолуција,
со чувство дека ги слушате сите гласови
поединечно, и со некоја неверојатна темна
просторност на бучавата.
Формата на книгата за балканскиот Фрицл е дневничка
хронологија на реакциите на авторот на случувањата
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од нашата јавна политичка и културна сцена, но присутни се и секакви лични асоцијации, пораки, и мисли
што авторот обично си ги потпевнувал себе си како на
единствен слушател. Кога овој мисловен порој што продуцирал и до десеттина искази на ден, се претвори во
еден аналоген и синхроничен запис, се доби неверојатно
парадоксален резултат. Откога се окаменија во печатена
хартиена форма, исказите на Тричко што во сајбер–просторот ја следеа линеарноста на времето, и беа доживувани секогаш како поседователни единични искази; наредени еден до друг – тие се покренаа и станаа забрзана
и гротескна анимација на се што и се случуваше на културно разорената Македонија и на вознемирениот автор
во неа. Тоа е како случувањата во подрумот на Фрицл
да сте ги фотографирале секој ден, а потоа, по година и
кусур дена, да ги проектирате овие слики со брзина на
филмската лента, и да видите како настаните што сте ги
доживувале поединечно, наеднаш го оживуваат и придвижуваат општественото тело во еден непредвидлив,
перверзен или чуден и зловест, дури смртно елегантен
танц. Најневеројатното во овој танц, во овие некогаш сосем фантазмагорични движења, е што се тие всушност
холографската проекција на пулсирањето и дамарите на
свеста и совеста на авторот, на неговата новинарска, културна, морална и длабоко човечка мисловна самоидентификација. Кога ќе ја раширите во рацете оваа книга,
анимацијата на илјадниците стоп–снимки на свеста на
Тричковски и на рефлексиите на случувањата во Македонија што од неа се одбиле, како да држите анимиран
енцефелограм на тековите на неговата свест, некаков
производ на најсовремената електронска парамедицинска социјално–мрежна машина за дијагностика, на
којашто авторот доброволно се приклучил.
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Кога ќе ја раширите во рацете оваа книга,
анимацијата на илјадниците стоп-снимки
на свеста на Тричковски и на рефлексиите
на случувањата во Македонија што од
неа се одбиле, како да држите анимиран
енцефелограм на тековите на неговата свест.
Суштинската мисија на авторскиот крик од највисоката
гранка на Фејсбук е лустрацијата, осветлувањето на културниот и општествено-политичкиот мрак во кој живееме веќе цела деценија, при што Тричковски се нафати за
најтешкиот дел од борбата против Злото што ја девастира македонската култура и демократија, а тоа е анализата на состојбата на свест на нацијата што ја овозможи
Диктатурата на глупоста. Демистификацијата на режимот на Груевски и армијата чипирани идиоти е врвната
цел на фејсбук епот на авторот, како, конечно, и на сите
негови скорешни писанија. За исполнувањето на оваа
мисија Тричковски ја впрегна сета своја благоглаголивост и аналитичност, иронија и сарказам, способноста за
разоткривање и самокритичност, завидната ерудиција и
писателското мајсторство на зборот, но и својата животна супстанца и енергија, радоста, солидарноста и емпатијата, бесот, гневот и жешката омраза. Во одгласите од
подрумот на балканскиот Фрицл, Тричковски напиша
вистински еп за борбата помеѓу Доброто и Злото, осветлувајќи ги со своите коментари и најтемните катчиња
на местото на злосторот и најмрачните страни на злото
и најсрамните чувства на жртвите. И, како никој досега, со болна саморефлексија, ја осветли и најразорната
вистина за вмровското зло, а тоа е нашето сопствено колективно соучество во него, најмногу преку самокрете420

низацијата и паѓањето во рацете на лажните митови за
сопствената историја, за вемерето, преку интелектуалниот кукавичлук и комформизам и безбедната индиферентност пред злото што ни ги јаде децата.

Фрицл е Груевски, подрумот е неговата
лоповска верзија на фашизмот, а жртвите од
неговиот подрум сме сите ние.
Конечно, насловот на книгата чиешто излегување денес го одбележуваме, е можеби најпрецизната афоризматична дефиниција на нашата општествена несреќа.
Фрицл е Груевски, подрумот е неговата лоповска верзија на фашизмот, а жртвите од неговиот подрум сме
сите ние. Се сеќавате ли кој е вистинскиот Фрицл? Тоа е
монструмот што до неговото апсење 2008 година, ја држел затворена сопствената ќерка во подрумот на својата куќа, каде што со децении ја силувал и со неа зачнал
седум деца. Овој перверзен злочин во својата структура
ги носи својствата на македонската современа трагедија:
режимот на ВМРО во своите политички гени ја носи психопатологијата на силувачот – најодвратниот злосторник што сака да биде сакан и почитуван од своите жртви,
а македонските граѓани се типичните жртви на перверзно семејно насилство од библиски размери. Нашето однесување во милиметар се совпаѓа со реакциите на жртвите што биле силувани во името на големите авторитети, институции и митови, какви што се Таткото, Црквата
и нејзиниот Бог, Нацијата и Државата. Силуваните деца
во ходниците на католичките институции, силуваните
жртви на домашното насилство, децата на Јозеф Фрицл, исто како и жителите на Македоња Вечна, самите ги
криеле и толерирале своите мачители, штитејќи го свое421

то уништено достоинство и големите Митови и Авторитети во чиешто име бил вршен злосторот.
И, токму за таа пристојност на силуваните жртви, која е
практично најцврстата структура врз којашто се потпира режимот што врши насилството врз нив, Тричковски
ги кажува можеби најлуцидните зборови во неговиот
подрумски еп. Тоа се зборовите во слава на говорот на
омраза, да, во одбрана на омразата против злостониците,
зашто токму разоткривањето на лажниот мит за политичката коректност на жртвите, за нивната пристојност
и за неприфатливоста на говорот на омраза, се наѕира вистинскиот и – по мое убедување – единствениот пат за
борба и ослободување од мрсулавиот фашизам на ВМРО.
Автентичниот антифашизам е практично незамислив и
невозможен без органската, жешка и огнена омраза кон
фашизмот, а исто е и со мрсулавиот фашизам. За режимот на вмровските силувачи на македонската модерна
култура и самобит, усвитената омраза е единствената
емоција што може да ги покрене луѓето на соодветна реакција против Злото, а Тричковски тоа го созна пред сите
нас и ни го соопшти во најновата збирка напатствија за
борба против Злото, во неговите одгласи од подрумот на
балканскиот Фрицл, испеани од највисоката гранка на
Фејсбук.
Реч при промоцијата на книгата на Бранко Тричковски,
„Во подрумот на балканскиот Фрицл“ (Везилка 2011, ноември 2016)
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ФАШИЗАМ ВО КУСИ
ПАНТAЛОНИ
05.11.2017

Се работи за чист фашизам – една авторитарна,
преродбеничка, клептократска, капиталистичка
држава-партија.

Кога едно симпатично машко дете со бебешка фаца и
куси панталони, што како да бара да го штипнеш за образ во поминување, се претвора во опасен деликвент
што сред ноќ бесно вози државно џипиште со неидентификувана фатална женска на предно седиште што вриска и го размачкува карминот по шофершајбната, и со
џипот удира во секое возило на својот пат, по чудо не убивајќи ги ретките пешаци во ноќта; кога овој недораснат
криминалец малку подоцна го брка и го сопира целата
ноќна смена од градската полиција, а тој ѝ се претставува како бивш и иден министер на македонската влада и
откога купот полицајци – наместо да го легнат на земја
со лисици на рацете – полни со респект го оставаат детето да ѝ се јави на мама, а тој им бега трчајќи ко во ти423

нејџерски филмови, преку огради и дворови, за отпосле
да се преоблече во костум и вратоврска, и да се појави со
целата држава и мајка-партија зад себе; и, кога на крајот
од бурлеската ќе излезе на виделина дека детето своето
министерство всушност го добило за роденден, па сите
возила и вработени и сиот имот на министерството биле
негови, односно на мајката–партија ВМРО; е, кога сето
тоа ќе се случи во стварноста, а не во некаква холивудска
шљ продукција, знаете ли тогаш, почитувани читатели,
како се вика општествено-политичкото уредување на
земјата-домаќин на ова жанровско остварување?
Или, кога постарото братче на горниот малолетен деликвент, што од родителите за матура го добил на
играње најголемиот кривичен суд во Македоња, на главната улица бесправно гради два ката над стара зграда, загрозувајќи ги животите на сите минувачи на пешачката
аорта на престолнината, додека брачед му од Градот со
јавни пари му ја прави фасадата и со завеса на скелето
му го крие дивото градење; па, кога некоја градежна инспекторка од општината (што наивно мисли дека во државава уште владее правен поредок) му издава решение
за рушење на криминалната градба, овој клучен заштитник на заедничката мајка родителка – злосторничкото
здружување ВМРО, издава наредба од приватниот суд, ѝ
ги испраќа своите мафијаши од јавното обвинителство
да ја застрашат неинформираната инспекторка и да ѝ
ја одземат документацијата; елем, кога оваа и вакви сцени секојдневно се продуцираат во македонската реална
животна Проливуд продукција, како е можно безмалку
никој да не забележи дека таа реалност не може да се нарекува капиталистичка либерална демократија, што се
наоѓа во „политичка криза“, туку дека се работи за чист
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фашизам – една авторитарна, преродбеничка, клептократска, капиталистичка држава–партија, што во нашиов случај е во куси панталони?

Што требаше да се случи за оваа одвратна
разбојничка и расистичка диктатура да се
инсталира? Не беше испукан ниту куршум, не
беше запалена ниту една институција, не беше
сменет или укинат Уставот.
Или, можеби, јас грешам чудејќи им се на другите што
не прават разлика помеѓу македонскиот фашизам и либералната демократија? Можеби разликите помеѓу овие
два – според денес владејачката светска политичка доктрина – спротивни општествено-политички системи и
не се толку големи или, што е уште пострашно, можеби
нивните системски разлики се помали одошто кој и да
е верник на глобалната либерално демократска капиталистичка вера дозволува да се помисли? Конечно, да си
го поставиме прашањето за генезата на груевистичкиот
фашизам: што требаше да се случи за оваа одвратна разбојничка и расистичка диктатура да се инсталира? Не
беше испукан ниту куршум, не беше запалена ниту една
институција, не беше сменет или укинат Уставот; сите
институции на системот на претходната – инаку, сосем
пристојна уставна либерална демократија – продолжија
несметано да си работат и како апарат на диктатурата.
Се сменија само системите на вредности, содржината на
правото, значењето на зборовите и смислата на човечките животи. Ништо цврсто и институционално – само трици. Навистина, сè изгледа толку нормално – особено во
малоумното предизборие, па мораме да се запрашаме:
можеби навистина никакви структурални промени и не
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се ни случиле? Можеби слепилото за препознавање на
фашизмот не е случајно, туку обратно – тоа е неизбежно
и доктринарно, зашто фашизмот и не е спротивност на
капиталистичката либерална демократија, туку е само
една нејзина форма, хемичарите би кажале алотропска
модификација, една финесна но исклучително глупа
и зла модификација на капитализмот, што тој секогаш
кога е во „криза“ ја создава за заштитата на неговиот присвоен народ и држава?

Можеби слепилото за препознавање на
фашизмот не е случајно, туку обратно – тоа е
неизбежно и доктринарно, зашто фашизмот
и не е спротивност на капиталистичката
либерална демократија, туку е само една
нејзина форма.
Ако ѝ се вратиме на мојата омилена студија на случај,
на Хитлеровата Германија, ќе забележиме дека горното еретичко прашање е очиотворачко: на Хитлер му беа
потребни само неколку месеци, од Вајмарската Република – една од најугледните уставни либерални демократии на светот – да ја направи најубиствената диктатура на злото во историјата. И, за тие неколку месеци
инсталација на диктатурата, Хитлер се служеше само со
уставните институции на Вајмарската либерална демократија! Да го повторам општопознатото: Нецел месец
откога е назначен за канцелар на Германија на 30 јануари 1933, по релативната победа на демократски избори
и формирањето на коалициска влада, Хитлер побарал
од претседателот на Германија Пол фон Хинденбург
да го распушти Рајхстагот и да закаже нови избори за 5
март, на кои Хитлер имал намера да го добие апсолут426

ното мнозинство пратеници во парламентот. Но, нетрпелив, тој веќе на 27 февруари го запалил Рајхстагот, за
палежот ги обвинил германските комунисти и од Хинденбург го изнудил – како лек за измислената опасност
од комунистички терор – Претседателскиот декрет за
заштита на народот и државата. Додека декретот ги суспендирал најголемиот дел од граѓанските слободи и
права што постоеле со Вајмарскиот устав, неполн месец
подоцна, на 24 март, откога насилно биле избркани комунистичките пратеници од Рајхстагот, била изгласана
„законска“ измена на уставот со „Законот за заштита на
народот и државата“, во кој на Адолф Хитлер му се овозможува да владее со декрети со сила на закони, без какво
и да е мешање од страна на парламентот. Оваа апсолутна
власт, според законот, можела да трае четири години и
за да продолжи, морало повторно да биде изгласана, што
парламентот го направил уште двапати, и на тој начин
практично ги „озаконил“ сите 12 години од Хитлеровата
крвава диктатура. Ете така настана најмонструозното
зло во историјата – како резултат на институционална
политичка практика според процедурите на либерално демократскиот Вајмарски устав, а така настанале и
настануваат и денешните капиталистички диктатури и
тоталитаризми, кои со истата неподнослива леснотија
ги злоупотребуваат формално–правните норми на либералната демократија за да инсталираат системи што
ги негираат сите нејзини морални, културни и хуманистички вредности!
И, да не должам. Ако глобалната капиталистичка либерална демократија е структурално толку слична на капиталистичкиот тоталитаризам со фашистичка идеологија и клептократска практика, па непрепознавањето на
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фашизмот како смртоносна закана на либерално демократските вредности е генетски одредено, зашто капиталистичкиот имуносистем го препознава фашизмот како
свое ткиво – како своја алотропска модификација во „политичка криза“ – е, тогаш, почитувани читатели, како да
очекуваме од либералната демократија да ја препознае
својата смрт, кога таа се појавува во пародично мрсулав
детски лик, облечен во куси панталони?
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ИМПЕРИЈАЛНОТО
РИЈАЛИТИ ШОУ НА ТРАМП
И ПРОМАШЕНИОТ ТРИУМФ
НА ВМРО
12.11.16.

Морам да ги разочарам фашистите од ВМРО
и нивните генетски мутации ширум светот,
што победата на Трамп ја доживуваат како свој
триумф, дека радоста наскоро ќе им свене.

Во вторникот, на 8 ноември 2016–то лето господово, два
настана го потресоа светот до толкави размери што секому стана јасно дека ништо повеќе нема да биде како
што било претходно. Првиот настан се случи точно на
пладне, тој кобен, сив и дождлив ден, во култниот културен центар Кино Култура во Скопјанг: тоа беше промоцијата на книгата „Одгласи од подрумот на балканскиот
Фрицл“ на познатиот автор Бранко Тричковски. Вториот
се случи вечерта истиот ден, илјадници километри подалеку од спомнатиот културен центар: тоа беа претседателските избори во САД и изборот на Доналд Трамп
за претседател. Се разбира, интензитетот и масовноста
на јавниот медиумски одглас на овие два шокантни, но
вредносно дијаметрално спротивни настани, беа обрат429

нопропорционални на нивниот придонес за културното издигнување на човештвото и за интелектуалната
еманципација на голиот мајмун што себеси бескрајно
арогантно се нарекол homo sapiens. И, додека светските
медиуми сè уште не се огласиле за култниот настан од
исто така култниот културен центар Култура, за културно безначителниот избор на Трамп во светските медиуми владее таква заглушувачка бучава, што на човека му
доаѓа – како во цртаните филмови – со муниција за диви
свињи да пука во апаратите од кои се шири овој неподносливо хистеричен шум.

Навистина нервира интерконтиненталниот
врисок на изненадување, неверување и
шокираност, како да се работи за појава за
којашто немало никакви знаци за најава, како
нешто што воопшто не било можно.
Се разбира, не може да се негира самата магнитуда на
културно безначајните американски избори – конечно,
во прашање е најмоќната држава на планетата – но, навистина нервира интерконтиненталниот врисок на изненадување, неверување и шокираност, како да се работи за појава за којашто немало никакви знаци за најава,
како нешто што воопшто не било можно, но се случило
изненадно и спротивно на законите на природата. Па,
неолибералниот капитализам врши систематска деидеологизација, деполитизација и кретенизација на човештвото веќе 35 години, исто толку време ги уништува
и обесмислува темелните вредности и механизми на
сопствената демократија, воведувајќи го светот на 21 век
во триесеттите години од 20 век, создавајќи ги истите
економски, геополитички и психо–социјални околно430

сти што пред неполн век ги изродиле фашистичките
револуции, и, туку наеднаш – изненадени сме и навредени што масовното неартикулирано незадоволство и
фрустрираност кренало бранови доволно големи да го
исфрлат Трамп на највисоките врвови на Олимп, дури
во Овалната канцеларија? Ма ајде, ве молам.
Сепак, ова бучно изненадување на светот има и свои добри последици, а една од нив е што натера многумина
нормални и разумни луѓе да ја отфрлат либерално демократската забрана за погледнување наназад и за правење недопуштени аналогии со времето на фашизмот.
Зашто, на луѓето очигледно не им беа доволни материјалните факти од политичката реалност, јакнењето на
десничарските популизми, востановувањето на авторитарни режими со либерално капиталистичко устројство
во Европа и светот, будењето на демоните на фашистичките митови и повикувањето на исконските принципи
на крвта и почвата во Македоња Вечна. Не, ним им беше
потребна една типична (иако грандиозна) претстава на
американското изборно ријалити шоу – во која, се разбира, триумфираше кралот на ријалитито – за да им ги
отвори очите и свеста да ја согледаат секојдневната реалност! Како и да е, ова отрезнување веќе исфрли вредни
текстови што конечно погледот на аналитичката мисла
решително го свртуваат кон темното минато, за да ги
објаснат денешните случувања. Така, во една интересна анализа на Ендрју Саливен, објавена во Њујорк Магазинот со наслов што во мојот слободен превод би бил
„Кога демократиите се предемократски“, авторот – иако
со тажно погрешен заклучок дека Трамп ѝ се случил на
Америка затоа што таа е „предемократска“ – за да си го
објасни исходиштето на претседателските избори прави
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напор да ги препознае вистинските историски аналогии. Саливан ја цитира класичната студија на масовните
движења на Ерик Хофер од 1951, пишувана врз основа на
тогаш свежите фашистички искуства, во која авторот ја
опишува емоционалната динамика на вистинските популизми. Тој вели дека вистинското извориште од кое се
генерира популизмот е колективното чувство на акутна
фрустрираност; не очај, или револт, или разочарување,
туку фрустрација помешана со бес, со јарост. При што експлозијата на популизмот никогаш не настанува кога е
навистина лошо, кога се условите за живот мизерни или
насилството неиздржливо, туку дури кога вистинските
неволји ќе поминат, кога заздравувањето на општеството ќе фати тек, ќе стане дофатно, но во масите што се чувствуваат фрустрирани и понижени, дури тогаш почнува
да ферментира и да расте гневот и бесот. Но, најсилната
енергија на движењето – онаа што го крева и придвижува, што го обликува и зацврстува – е секогаш повикувањето и поттикнувањето на омразата.

Ова отрезнување веќе исфрли вредни текстови
што конечно погледот на аналитичката мисла
решително го свртуваат кон темното минато, за
да ги објаснат денешните случувања.
Во такви моменти, кој ќе успее да го менаџира масовното чувство на пониженост и бес, и, кој ќе биде способен
пред масите да го покаже (измислениот) виновник за
нивната фрустрација, да ја насочи омразата и да исфрли
потполно невозможни и заумни решенија за „проблемите“, тој ќе стане лидерот на движењето. Невозможноста и безумноста на овие пароли стануваат неговата ви-
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стинска привлечност, зашто тие прераснуваат во икони
на надежта и симболи на новите политики. Така лидерот станува тиранин што секогаш – и по две и пол илјади
години – го исполнува Платоновиот опис: да биде човек
„што нема контрола врз себеси, а болно сака да владее со
другите“. И, тоа е тоа!
Човек треба само да погледне во мрачното минато –
единствената ризница на нашето знаење – за да ги
објасни навидум непоимливите случувања што му ја
одземаат виделината и му ја матат иднината. Кога со
бистар поглед ќе погледнеме во мрачниот дваесетти век
и историските околности и настани што тогаш ги произведоа најголемите трагедии што човештвото ги памети,
веднаш ќе ги препознаеме сличностите со денешните –
сосем нови и преправени, грди и неприфатливи – случувања што како да ја повторуваат историјата, некаде како
фарса, како ријалити шоу, а некаде како новосоздадена,
двојно первертирана трагедија. За среќа, мрсулавиот
фашизам на ВМРО создаде македонска трагедија што е
некаде помеѓу фарсата и вистинските уништувања што
ги погодија другите, но поуките за борба против нашиот
историски регрес, и кога е носен на големите бранови на
повратните историски тенденции на Злото, се универзални: Доброто е добро – и кога никој не го прави, а Злото
е Зло – и кога сите го прават.
П.С. Морам да ги разочарам фашистите од ВМРО и нивните генетски мутации ширум светот, што победата на
Трамп ја доживуваат како свој триумф, дека радоста
наскоро ќе им свене и – како и совеста и срамот што можеби некогаш, како деца, ги имале – ќе се претвори во
ништо. Во Соединетите Американски Држави нема да
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се смени ништо битно со претседателствувањето на Доналд Трамп, зашто тој не е на чело на масовно движење,
уште помалку на некој морничав фашистички култ –
како што тие посакуваат. Тој само успеа во изборното
ријалити шоу да ја артикулира фашизоидната плима
на емоции на американските жртви од неолибералниот
капитализам. Кога ќе влезе во Белата куќа – на разочарување на вмровците од целиот свет – тој шоумен ќе заигра во ново ријалити во кое ќе продолжи да управува со
Империјата како и неговите претходници, најдобро што
може.
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ИНДИЈАНЦИТЕ
ПИЈАТ ЖИВА СОДА, А
МАКЕДОНЦИТЕ НАФТА
14.01.2017

Вмровската лага го прави не така неверојатен
фактот дека – како и домородните Индијанци
околу езерото Моно – Македонците веќе десет
години наместо вода пијат нафта!

Во фантастичната патoписна книга „Животарења“, во поглавјето „Чудесии на езерото Моно“, Марк Твен опишува едно
пеколно пусто место, вулканско езеро исполнето со трома,
темна вода, лизгава ко сапун течна материја, за која се покажа дека била толку алкално заситена, што се работело всушност за чиста луга, лужина или за убиствената каустична
„жива“ сода. Во езерото и околу него немало речиси никаков
живот – сè било нагризено и изгорено од каустичната сода, а
во водата можело да се избелуваат алишта како во варикина.
Елем, тука Твен го крева нагоре своето ингениозно литерарно оружје и испукува директно во вселената. Пишува тој:
„Белците не можат да ја пијат водата од езерото Моно зашто е
таа безмалку чиста жива сода. Се раскажува, меѓутоа, дека локалните Индијанци сепак понекогаш си се напиваат од уби435

ствената вода. Тоа воопшто не е така неверојатно, бидејќи тие
се најголемите лажливци што некогаш сум ги сретнал.“ Хахахаха! Ма, какви ми ти богови во неписмено напишани свети
книги: има ли повеличествено богојавление од средбата со
Твеновиот талент? Замислете се малку, почитувани читатели, пред спиралната вертикала на оваа шега: веродостојноста дека невозможното е вистинито се темели на сигурноста
дека станува збор за ноторна лага! Неповторливо! Всушност,
повторливо – дури, бескрајно повторливо – во библиската
Македоња Вечна, но, не како шега, туку отелотворена во нашата одвратна, глупава и тупава, досадна и банална, апсурдна и иритантна, општествено-политичка секојдневница.

Како во Твеновата хумористична пируета,
вистината за нашата неверојатна реалност
ја одржуваат зборовите на најголемите
патолошки лажливци што светот ги видел!
Твеновиот опис на црниот опустошен пејзаж што го опкружува езерото Моно, неговите патописни сведочења за физичкото и хемиското девастирање на природата од нејзините
сопствени елементи, во потполност одговара на духовната,
моралната и културната девастираност на македонската
општествена стварност. Темната и густа, лигава и разорна
вода на Моно е кај нас менталната каустична сода на вмровската лага што ги разори сите вредности и културни вистини во земјава. Оваа разорна лага, ова убиствено соединение
на злото и глупоста – исто како и живата сода – ги раствори
уставните содржини на сите наши институции, ги испразни од доблест и смисла нашите културни и цивилизациски
вредности, ги изопачи значењата на зборовите од нашиот јазик, ги претвори во црна ментална тиња нашиот идентитет,
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историја и национално самочувство. И, како во Твеновата
хумористична пируета, вистината за нашата неверојатна
реалност ја одржуваат зборовите на најголемите патолошки
лажливци што светот ги видел! Вмровската лага го прави не
така неверојатен фактот дека – како и домородните Индијанци околу езерото Моно – Македонците веќе десет години наместо вода пијат нафта!
Домородното население во Македоња Вечна веќе и не забележува дека Светото писмо на македонската државна сувереност – Уставот на Република Македонија, се прекршува
со секој збор, потег, решение или активност на партиско-мафијашката држава на ВМРО, и тоа секоја секунда и секој миг
од нивното владеење. Веќе навикнавме да не ѝ веруваме на
сопствената интелигенција и разум, на сопственото поимање
на значењето на зборовите, па единствената реакција на секојдневното кршење и дерогирање на Уставот е консултирање правни експерти и професори по право, од кои се очекува да дебатираат околу езотеричните ѓоа правни значења на
зборовите што сите ги знаеме уште од претшколска возраст!?
Инфантилизацијата на општеството е неминовна последица
на кретенизацијата што дозволивме да се изврши врз сите
нас, па денес врвните експерти по право и најкомпетентните
институции спорат околу тоа дали зборот „да“ значи „не“ или
„на“, дали зборот „може“ е „можеби“ и дали „мнозинство“ е
„најмногу“. Да не бевме кретени, немаше да пристанеме за секое кршење на Уставот да чекаме ко мисирки потврда од еден
нелегален, криминален и непристојно глупав Неуставен суд,
зашто во можеби најважниот член од Уставот, во членот 51,
пишува дека „во Република Македонија законите мораат да
бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и законите“, и, понатаму, во вториот став, дека „секој е должен да ги почитува Уставот и законите“. Секој! Овој моќен став
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би требало да биде темелот на граѓанската самосвест, достоинство и активизам: тој кажува, всушност, дека секој мора да
го чита, разбира и применува Уставот. Уставот е Свето писмо
на граѓанската сувереност што директно се применува!

Веќе навикнавме да не и веруваме на
сопствената интелигенција и разум, на
сопственото поимање на значењето на
зборовите, па единствената реакција на
секојдневното кршење и дерогирање на
Уставот е консултирање правни експерти.
Уставот треба директно да се применува од секој граѓанин,
а не да се чека на толкување на неговите зборови од криминалци и кретени! На уставното „секој!“ денес веќе не треба да
се додава „а, најмногу од сите Претседателот, Владата, Собранието и Уставниот суд“. Не! Уставното СЕКОЈ! подразбира дека
граѓаните самите треба да го применуваат и бранат Уставот
токму од овие запоседнати, окупирани и криминализирани
институции на ВМРО!!
П.С. Сигурно се прашувате зошто ја „потрошив“ колумната
без да кажам ниту збор за постизборните блујавици од македонската апсурдна политичка сцена? А, зошто би трошел?
Ако славомакедонските, албаномакедонските и штогодемакедонските партии, и, конечно, целово општество сака да ја
пропушти приликата да го собори режимот на ВМРО, правејќи се дека имавме нормални избори, во нормална земја,
па сега се прават нормални комбинаторики за состав на влада; ако лагата во која сè уште живеат домородните Македонци во долината на Армагедон, ја прави не така неверојатна
вистината дека сево ова време – и сè уште! – сите пијат тешка
нафта, зошто би ја пиел и јас, кога ми се блуе од неа?
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СОБРАНИСКО
МНОЗИНСТВО ВО
МУЦКАТА НА ПУДЛЕСТОТО
ПУФКАВО НИШТО
04.02.17.

Самиот либерален капитализам по дефиниција го
поттикнува уништувањето на животната средина.

Оловно сиво небо се мрчи над светскиот хоризонт. Двете
најголеми закани за опстанокот на човештвото – војните
и проблемите на животната средина, во времето што ни
се ближи со орканска брзина, со голема веројатност ќе се
стопат во една единствена екуменска апокалипса во која
сите ќе војуваат со сите, во последната битка за гол опстанок околу основните животни ресурси. Либералниот
капитализам – како единствената политичка религија
што денес владее со светот – не само што не е во состојба
да ги контролира двете закани, туку спротивно, тој несопирливо го поттикнува нивното зголемување и преклопување, создавајќи иреверзибилен и самозабрзувачки
процес на изумирање на живиот свет со магнитуда што е
споредлива само со петте големи масовни уништувања
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на животот на земјата, уште од Камбриската ера пред
540 милиони години. Тоа е така зашто самиот либерален
капитализам по дефиниција го поттикнува уништувањето на животната средина, спонтано и несопирливо,
гонет од своите суштински својства – од инхерентниот
нагон во неговата мотивациска основа кон материјалното богатење и зголеменото искористување на природните ресурси.
Од друга страна, капитализмот очигледно несопирливо
ги зголемува и нееднаквостите помеѓу луѓето и општествата во светот, што отсекогаш било повод за нетолеранција, расизам и воени судири од масивни пропорции.
Оваа двојна спирала на самоуништувањето е во самата
суштина на капитализмот, зашто непочитувањето на
природата и ирационалниот нагон за згрнување на поголеми богатства што прерасна во митологија на непрекинатиот материјален раст, неумоливо ги поставува
општествата во непријателска положба кон сопствената
еколошка рамнотежа, но и кон своите соседи и конкуренти во бесмислената и вечна компетиција со сите, па
и со сопствената иднина.
Што е доброто во оваа благонадежна и оптимистичка
слика на нашата оловна иднина? Најдоброто во неа е тоа
што е таа сосем невидлива и неспознатлива во центарот
на светската цивилизација, во лулката на белата раса на
македонските ариевци, во Македоња Вечна. Мрачниот
хоризонт на светското самоуништување е во библиската земја потполно затскриен и маргинализиран од еден
несомерливо поголем „природен феномен“, од интергалактички – ма што зборувам! – од севселенски размери,
што како божја казна се истури врз земјата на прашните
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траги на свети Павле! Овој „природен феномен“ е отелотворен во човеколикото Ништо што ја настанува претседателската резиденција во Долно Водно (при што она
„Долно“ во овој случај е морален атрибут); тоа е „феноменот“ што на светот метафорички му ја објасни несфатливата појава на вселенските црни дупки: како тоа едно
толку мало црно Ништо може да има непропорционално голема темна гравитација во која се всшмукува и се
претвара во Ништо секоја човечка вредност: вистината,
значењето на зборовите, секоја доблест, секоја трошка
човечност, разумот, сочувството – буквално сè!

Овој „природен феномен“ е отелотворен
во човеколикото Ништо што ја настанува
претседателската резиденција во Долно Водно
(при што она „Долно“ во овој случај е морален
атрибут).
Признавам дека повторно пишувам за Неговата Ништожност Хорхе Еступидо и Контунденте, Ништото што го исполнува просторот на Хефе дел Естадо – Македоња Вечна, а повеќепати пенавев дека токму нашите коментари,
нашето реагирање на неговата Ништожност, практично
ја исцртуваат во просторот таа празнина, и ѝ даваат значење и јавна релевантност. Да, самиот сум виновен: за
Ништото не треба да се зборува, во таа насока не треба
ниту да се гледа, зашто нашите зборови и погледи, нашите човечки реакции на тој долен и темен „природен феномен“ го одржуваат во постоење тоа Темно Севселенско
Гомно! Но, што да правам – грешен и дребен човек, бев
потполно хипнотизиран од тој Ништожен Феномен што
некни се појави пред камерите во полугасна поднадуена
прдежно–пуфкаста форма и за пет минути (или помал441

ку!) успеа да изговори 76 ординарни глупости, 13 вселенски кретенизми, 34 гадости и подлости и најмалку 9
кардинални прекршувања на Уставот на Републиката! И,
секавично, во милионити дел од секундата – по завршетокот на гласовната смрдеа со која ја исполни вселената
– се сврте, ја подигна муцката ко Мис Пиги од славното
Мапет шоу, и резолутно ја напушти просторијата, фрцкајќи со напуфканите му газови што го следеа во чекор
ко ондулирани пудлици пол метро зад него!! И, рече
Ништото: постапувал строго во согласност со Уставот додека збивтано во забите му го предало мандатот на неговиот Газда и му ги лижело рацете, па дури со предните
шепи му се наслонило на гради да го лизне по муцето, и,
консеквентно на тоа, го следело Уставот и сега кога изјавува дека нема да го даде мандатот никому што нема да
му докаже мнозинство со 61 примерок од ДНК за идентификација, и исто толку во течен азот замрзнати примероци од пратенички мозоци во кои ќе биде ритуално,
црковно и нотарски солемнизирана припадноста кон
мнозинството во Собранието. Алелуја! Дали некој забележа дека Долното Ништо со својата смрдеа го означи
најдолното дно на човечката мисла, разум и моралност
во македонската историја!?
Но, кога ќе замижиме малку, за да се ослободиме од хипнотизмот и болката во синусите поради вдишаната радијација на Глупоста и Злото што еманира од Неговото
Долна Ништожност, ќе ја согледаме повторно и кристално јасно состојбата во Македоња: библиската земја е во
терминалната фаза на метастазиран канцер што се вика
малигна ВМРОма. Единствената шанса за преживување
на македонската државност и култура е корнењето на
метастазираните келии на ВМРО од органите и институ442

циите на македонската држава. Оваа операција може да
ја изведе само парламентарно мнозинство и влада што
ќе ја чинат коалицијата на сите политички партии освен
малигната канцер-коалиција на ВМРО. Значи, коалицијата предводена од СДСМ, со ДУИ, Беса, Алијансата за
Албанците и ДПА треба да ги стават своите потписи под
договорот за создавање на мнозинство во Собранието! И,
тоа е тоа! Потоа можат да му го стават договорот во муцка на Пудлестото Пуфкаво Ништо, или, да го игнорираат
„природниот феномен“ и да го свикаат Собранието и да
ја завршат работата без дополнителни засмрдувања на и
онака веќе презагадената атмосфера на престолнината.
Само тоа и ништо појќе.

За Ништото не треба да се зборува, во таа
насока не треба ниту да се гледа, зашто нашите
зборови и погледи, нашите човечки реакции
на тој долен и темен „природен феномен“ го
одржуваат во постоење тоа Темно Севселенско
Гомно!
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ПОРАКАТА Е:
КРВОПРОЛЕВАЊЕ
НАМЕСТО МИРЕН
ТРАНСФЕР НА ВЛАСТА!
06.03.17.

На ќенеф камен не се фрла.

Не ѝ е првпат на онаа сива и поднадуена Празнина, што
парадоксално го зафаќа просторот наменет за Претседателот на Републиката, да го прекрши Уставот, но овој пат
тоа го направи на начин што ги разниша самите темели
на државата и директно цели да предизвика масивен
меѓуетнички судир и граѓанска војна. Ова е тешко кривично дело против државата и во Кривичниот законик е
дефинирано како велепредавство што го врши оној „што
со употреба на сила или сериозна закана ќе се обиде да
го измени уставниот поредок на Република Македонија
или да ги собори највисоките државни органи...“ Недавањето мандат за составување влада на „кандидатот на
партијата, односно партиите што имаат мнозинство во
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Собранието“ (чл.90 од Уставот) е секако кривично дело
изведено со сила или сериозна закана, зашто извршителот е на чело на државата што го поседува законскиот
монопол за употреба на сила и, да, делото претставува
обид за суспендирање на Собранието и соборување на
уставниот поредок.
И, ете го повторно парадоксот на внатрешната окупација
на државата: да постоеја институции во Македонија, овој
криминалец ќе беше уапсен поради обид за државен
удар, велепредавство и предизвикување меѓуетнички
судир. Но, не постои ниту една институција што функционира во аветски празната Република, па Сивото Поднадуено Ништо е сосем безбедно во своите злодејства...
Што да се прави, ќе прашате, почитувани читатели?

Ако фрлите камен на ќенеф, тој ќе ве попрска
со својата полутечна содржина, а овој
„возвратен удар“ ќе биде проследен и со
вистинска ерупција од смрдеа од гомнените
длабочини на јамата.
Одговорот може да се најде во старата поговорка која
гласи: „На ќенеф камен не се фрла“. За младите што не
знаат за каков ќенеф се мисли во поговорката, да појаснам дека е тоа најстарата инсталација на нужник што се
лоцирал подалеку од куќите и претставувал практично
полуотворена јама во која луѓето вршеле нужда. Елем,
ако фрлите камен на ќенеф, тој ќе ве попрска со својата
полутечна содржина, а овој „возвратен удар“ ќе биде проследен и со вистинска ерупција од смрдеа од гомнените
длабочини на јамата. Од друга страна, поговорката има
уште две умни пораки: едната се однесува на каменот
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како историски најмоќното и најстаро човеково оружје,
она со кое малиот Давид го победи грамадниот Голијат,
што ќе рече – не е ред митолошката симболика на каменот да се погани фрлајќи го на недостојна цел. А, другата порака е дека ќенефот никогаш не е вистинскиот непријател, туку е само празно место, дупка во просторот
исполнета со човечки измет и смрдеа, па вообичаено се
затрупува со земја, а каменот се чува за сериозниот непријател, за човекот што стои зад таа јама полна со гомна.
Јасно ви е, почитувани читатели, дека сите три поуки
од нашата „ќенефска“ поговорка се директно применливи како обрасци за едно мудро и морално исправно
политичко однесување кон појавата на Ќенефот од Долно Водно – една политичка јама, ископана во кафено–
жолтеникавата водњанска песоклива глиница, и потем
исполнета со човечки измет. Првата зборува за конзистенцијата на содржината на претседателската јама: таа
е содржинско Ништо само додека мирува и остава да ѝ се
засуши површината. Но, на секое нејзино протресување
од неа прскат гејзири одвратна морална и интелектуална смрдеа. Потоа, јасно е дека не е добро да се троши
политичката енергија на граѓанското општество и на
политичките елити на едно празно место што Груевски
го полни со својот измет секогаш кога има потреба. И, на
крајот, ќенефот не е вистинскиот непријател, туку е тоа
неговиот газда што го користи кога има нужда. А, овој
пат Груевски има навистина многу голема нужда!
Воден од старите „ќенефски“ поуки, мислам дека е погрешно да се трошат времето и позитивните политички
енергии на убедување на Ќеневот од Долно Водно да си
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ја повлече неуставната и правно ништовна одлука, сметајќи дека тоа еднаш на меѓународната заедница ѝ успеало. Конечно, ниту во случајот со повлекувањето на криминалната аболиција – како, впрочем, и самата аболиција – тоа не беа одлуки на Ќенефот од претседателската
палата, туку на неговиот демиург Груевски. Но, овој пат
Груевски се наоѓа во сосем друга ситуација: тогаш можеше да попушти и да го врати привидот за „правната држава“ под неговиот режим, зашто пред него беа изборите
за коишто беше убеден дека – како и секогаш – успешно
ќе ги лажира. Денес, тој е исправен пред несопирливата
волја на собраниското мнозинство – последната фаза
од неговото деложирање од законодавната и извршната
власт, а тоа е нешто што криминалните хунти никогаш
не го дозволуваат без насилство и крвопролевање. Така
што, Груевски беше тој што од фекалните длабочини на
Ќенефот од Долно Водно им соопшти на граѓаните на
Македонија дека власта и украденото има намера да ги
задржи со конвертирање на политичко–криминалната
криза во меѓуетничка и дека целта на овој криминален
обид е одговорноста на ВМРО за партиско–државниот
криминал да „исчезне“ во метежот на предизвиканата
крвава меѓуетничка граѓанска војна.

Ќенефот од Долно Водно треба ладнокрвно да
се остави да се дави во сопствената содржина, а
фекалната јама внимателно да се заобиколува.
Пораката е, значи: крвопролевање наместо мирен трансфер на власта! Но, нема да им успее, зашто Македонија
несопирливо се ослободува од своите нацисти. Ќенефот
од Долно Водно треба ладнокрвно да се остави да се дави
во сопствената содржина, а фекалната јама внимателно
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да се заобиколува. За тоа време, собраниското мнозинство треба да ја преземе својата уставна одговорност да
го свика Собранието, да ја избере Владата на националниот спас и да ги донесе законите и одлуките со кои ќе
се демонтира и отстрани Нацистичкото Зло на ВМРО од
македонската држава.
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груевизмот е чист фашизам:
една авторитарна,
преродбеничка,
клептократска,
капиталистичка партиска
држава, што за среќа
остана во куси панталони.

