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Книгаtа им ја pосвеtувам 
на храбриtе и досtоинсtвени 

МАКЕДОНСКИ  УСТАВОБРАНИТЕЛИ
Јане Ченtо i Игор Дурловски

„Во ова pлиtко, сервилно време – мора нешtо да се сtори. 
Јас своеtо го сtорив и би сакал да ги pосрамам оние pријаtели 
со tврдо срце, шtо некогаш tолку многу сакаа, а сега молчаt. 

Кога се zаедно, во zбиени редови, и најсtрашливиtе регруtи 
се pолни со храбросt. Но висtинскаtа храбросt ја pокажува 

само оној шtо е сам.“
Хајнрих Хајне до Ванхаген ван Енzе



Карта на Македонија, што, според програмата на македонските на-
родници, ја изработи и во 1913 година во Санкт Петербург ја објави 
еден од највидните македонски дејци во борбата за афирмација на 
македонската национална мисла Димитрија Чуповски (1878-1940). 
Иzвор: Ѓорѓи Здравев, Македонски народни носии, Матица македон-
ска, Скопје, 2005.
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ХРОНИКА НА НАЈАВЕНАТА СМРТ  НА ИМЕТО
Kolumni, аpели, reagirawa

(17 февруари 2017 – 20 декември 2018)

„Којzнае дали има народ, кој tолку многу да tрpел 
од своиtе синови иzроди, како македонскиоt...“

Гоце Делчев до Никола Малешевски, 
 на 22 април 1897 г. 

(Г. Делчев, Писма, 152)



Македонија во своите географски, историски и етнички граници, со 
прикаz на нејzините грабнати краишта по Втората балканска војна 
и Букурешкиот договор од 10 август 1913 година. Карта објавена 
во книгата на истакнатиот македонски национален деец, Димитар 
Влахов (1878-1953), Ниz исtоријаtа на македонскиоt народ (“Kroz 
historiju makedonskog naroda”, Slavenski komitet Hrvatske, Zagreb, 
1949).
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15 fevruari 2017

ГОСПОДИН ПИЦУЛА, ЗОШТО ДУВАТЕ 
ВО ГРЧКИТЕ И ВО БУГАРСКИТЕ ЕДРА?

Оtворено pисмо од Алдо Климан, македонски и хрваt-
ски pисаtел и pреtседаtел на Македонскиоt кулtурен 
форум од Пула, до Тонино Пицула, хрваtски pраtеник 
во Евроpскиоt pарламенt од редовиtе на СДП и pо-
ранешен минисtер за надворешни рабоtи на Реpублика 
Хрваtска

На предлог-резолуцијата на Европскиот парламент 
за Република Македонија, која во јануари ја подгот-
ви и пред комитетот за надворешни работи ја претс-
тави известувачот Иво Вајгл, се истури канонада од 
грчко-бугарските европарламентарци со околу две 
третини од 318-те амандмани во кои се содржани ба-
рања за целосно бришење на термините „Република 
Македонија“, „Македонија“ и на придавката „маке-
донски“, кои во предложената резолуција многупати 
се споменувани, како и името Република Македони-
ја да се замени со терминот „земјата“, а другите ре-
ференци со термините „нејзините“ или „таа“ и слич-
но, па сс до барањата за осуда на политичката криза во 
Македонија и за одземање на препораката за почето-
кот на преговорите за влез на Република Македонија 
во ЕУ, како и барањето за признавање на наводните 
100.000 Бугари во Македонија.

Тоа е веќе стопати видениот и крајно здодевен филм 
во грчко-бугарската продукција на пратеникот Јоргос 
Епитидејос од грчката неофашистичка партија Златна 



14...

зора, кој бара во резолуцијата да се внесе и амандманот 
„промена на името“.

Она што навистина е ново, што фрапира, што ни-
како не ми влегува во глава, е активното вклучување 
на хрватскиот социјалдемократски европарламентарец 
Тонино Пицула во таа мрачна, профашистичка, за ма-
кедонски народ и за Република Македонија, крајно по-
нижувачка грчко-бугарска пропаганда. Зошто еднос-
тавно не се држеше до древната мудрост „кога немаш 
ништо паметно за кажување, молчи си“. Но токму го-
сподинот Тонино Пицула со амандманот 14 бара од из-
вештајот на Вајгл да се бришат термините „Република 
Македонија“ и „Македонија“.

Се прашувам, господин Пицула, зошто ви требаше 
тоа? Што ви згрешиле Македонците и Република Ма-
кедонија? Што лошо им направиле Македонците и Ре-
публика Македонија на Хрватите и на Република Хр-
ватска, на кои секогаш гледаа како на пример на на-
ционалната свест и на борбата за сопствениот иден-
титет и суверенитет? Што ви згрешиле околу петте ил-
јади Македонци што како лојални граѓани живеат во 
Република Хрватска, во својата втора татковина за ко-
ја рамо до рамо со Хрватите се бореа во Татковинската 
војна? Многумина од нив, веројатно, и ви ги дале сво-
ите гласови кога бевте избиран во Европскиот парла-
мент.

Ох, каква илузија! Верувам дека таа никогаш нема 
да се повтори!

Зошто, господин Пицула, сосема го изгубивте ком-
пасот и наеднаш решивте да дувате во тие на сите до-
бро познати грчки и бугарски едра? Можеби затоа 
што тоа сега стана „моден тренд“ во Европа, која не-
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ма попаметна работа од тоа на секој начин и со сите 
надреални меѓународни притисоци и политичко на-
силство да се обидува да им зададе последен, смртен 
удар на Република Македонија и на македонскиот на-
род?

Но господин Пицула, тоа, ќе видите, сепак е само 
моден тренд на кој вие лекомислено му се препуштив-
те и на што некој мошне вешто ве наговорил – толку 
површно за човек со ваше дипломатско искуство! У-
паднавте во ножиците на грчките и бугарските, но 
и некои европски лоби-групи што моментално т се 
нафрлија на Република Македонија, зашто само тоа 
може да биде причина за вашиот вратоломен ци-
вилизациски пресврт од кој Република Хрватска не-
ма ама баш никаква полза. Напротив, само му нане-
совте голема штета на нејзиниот меѓународен углед. 
Модерно, а не вака помодно, ќе беше ако се заземавте 
за Република Македонија и за македонскиот народ, кој 
во поблиската и во подалечната историја не претрпел 
ништо помалку страдања од хрватскиот народ, така 
што за тоа би требало да имате разбирање.

Но вие, господин Пицула, очигледно сте во некаков 
поинаков филм, а ова, без сомневање, ви е најлошата 
улога. За жал, Македонците ќе ве запаметат токму по 
неа, зашто навистина е тешко кога претставник на 
пријателскиот, хрватски народ, среде Европскиот пар-
ламент ќе ти забоде нож во срце.

17 fevruari 2017, Nova Makedonija.мк Online
Господин Пицула, zошtо дуваtе во грчкиtе и во бугарскиtе едра?
http://b2.mk/news/gospodin-picula-zoshto-duvate-vo-grchkite-i-vo-
bugarskite-edra?newsid=ahWz
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17 февруари 2017

МЕЃУНАРОДНИТЕ КУКЛАРИ И КУКЛАТА ЗАЕВ

Куклаtа на конец Зоран Заев смеtа дека tој 
го измислил pредавсtвоtо, pа сака да го pаtенtира 
на смеtка на македонскиоt народ и на Реpублика
Македонија

Предавството и предавниците се најголемото и нај-
неславно zло и проклетство на македонскиот народ!

Свртете се нанаzад стотина и педесет-шеесет годи-
ни и ќе видите што ни направија некои споулавени 
домашни предавници, од сите страни плаќани евти-
но со лаги, уверувања и праzни ветувања од беzоч-
ни странски нарачатели: предавство по предавство, 
мрачно, бескрупулоzно ни ги кинеа џигерите, ни го 
кинеа срцето, ни го корнеа најубавиот македонски 
национален цут, ги убиваа нашите најголеми луѓе, 
нашите национални водачи, нашите Татковци, нс 
сакатеа, не обеzглавуваа. Ниz целата наша преубава 
татковина Македонија, од Вардар до Пирин и Егеј 
се расеани беzбројните zнајни и неzнајни гробови на 
оние наши душички што ниz најтешки, најтрагични 
и најкрвави борби и саможртви, педа по педа, чекор 
по чекор, решително го водеа македонскиот народ 
кон сонуваната национална и социјална слобода, и се-
когаш одново бедните предавници на својот род им 
подготвуваа подмолни предавнички стапици и пусии.

И еве сега – да не веруваш! – пред наши очи повторно 
се случува еден бесрамен обид zа големо национално 
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предавство на македонскиот народ! И тоа не некое 
„обично“ предавство и жртвување на поединец, туку 
библиско жртвување на целиот македонски народ од-
еднаш, ѓутуре, обид со еден потег да се иzбрише сс што 
бевме и што сме, и да се поништи сето она што како 
народ нс посведочува во историјата и во современиот 
свет – да се иzбрише државата Македонија!

Тоа невидено мегапредавство е фантаzмагорична 
креација на меѓународните куклари и на куклата на 
конец Зоран Заев, човекот којшто препотентно смета 
дека токму тој го иzмислил предавството, па сега 
сака меѓународно да го патентира на сметка и врz 
грбот на својот народ и на својата татковина. Него 
секако многу бргу ќе го снема од политичката и „ис-
ториската“ сцена. Тоа веќе му е пишано. На секој 
раzумен и освестен Македонец тоа му е јасно како 
ден zаради неговиот гроzоморен обид zа најсрамно 
беzочно предавство во историјата на македонскиот 
народ што веќе непоправливо ни нанесе големо zло, 
и тоа не само на Македонците, туку и на сите соседни 
и други балкански народи, вклучително и Албанците, 
zашто со сета сила ги распламти нивните стари при-
митивни освојувачки апетити и амбиции, туркајќи нс 
сите zаедно кон ново стравотно поприште, овојпат со 
апсолутно несогледливи последици. Но славата не го 
чека Заев ниту кај Албанците, zашто предавниците 
како него никому не му се потребни; штом бидат ис-
цицани, исцедени и искористени zа најниското меѓу 
најниските дела против својот народ – предавството, 
zавршуваат во најбедна невиделина...

Со што, со каква неподносливо голема илуzија, со 
какви Шарени лаги Заев го иzмами и го zаведе оној го-
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лем дел од нашиот македонски народ zа да ја поддржува 
неговата хистерична слепечка авантура и да нс доведе до 
работ на овој стравотен понор? Со Европа? Со ветените 
општествени реформи и со светла економска иднина?! 
Со благопријатност и рамноправност на Македонците 
и на Македонија во Европската Унија? Со ветената бор-
ба против корупцијата?

Па еве како иzгледа тоа, ред по редум.
Има ли на светов поголема и пострашна корупци-

ја одошто од странските ограбувачи да бидеш смртно 
корумпиран против сопствениот народ и против соп-
ствената држава?!

А пак ветената Европа според теркот на „идеите“ 
на Заев?

Па барем ние Македонците добро zнаеме што ни 
има направено Европа во сите најболни поглавја од 
нашата историја, и zатоа денес сме тука каде што сме, 
со сите маки, понижувања и страдања. А еве гледаме и 
што и сега ни прави таа Европа, тоа легло на хомеровски 
илјадната бирократија од „миротворци“ и миротворни 
профитери. Оваа наша тешка македонска национална 
драма е само нус-појава на општиот европски морален 
и секаков друг хаос и колапс, и проиzвод на агонијата 
проиzлеzена од процесот на соzдавањето нов бескру-
пулоzен и бесчувствителен светски општествен поре-
док, каде што се мешаат сосема нови карти и каде што 
европските и светски илуzионисти и куклари, барајќи 
си нови и нови колонии zа експлоатација и соzдавање 
профит, ги пуштаат своите пипала како отровен брш-
лен. А Македонија, како и секогаш во минатото, им е 
најблиску, тука, на дофат, а притоа има и свои „клети 
шпиони“.
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Реформите, пак, и светлата економска иднина во Ел-
дорадо-Европа, по кои искрено си пека македонскиот 
народ, но и со што најлесно го лажат, според социо-         
-политичко-економскиот речник на Европа буквално 
zначи: ќе морате да го правите само она што ние ќе ви 
кажеме. Барем во важните работи – а со дребулии и 
глупости во својата економија, во својата внатрешна 
микро-политика и во своето интерно ситно zаконо-
давство можете да се zанимавате колку што сакате. Во 
Европа веќе сс е пропишано, дефинирано и наметнато 
до последната zапирка, до последниот контингент и 
до последното шрафче, до последната трошка сирење 
и до последното zрно гроzје и, како во Менделеевата 
табличка, веќе одамна се zафатени сите важни и ин-
тересни места, вклучително и најсветото право на се-
кој народ – правото на сопствено историско име.

Па zарем „ххеројот на нашите дни“ Зоран Заев си 
вообраzува дека тој има сили со тоа да се носи и тоа да 
го смени? Тој, доколку му се укаже прилика, може само 
да ги смени името Македонија и името Македонец, и 
тоа еве, гледаме, со сите сили се обидува да го направи, 
zашто и тоа е предвидено и zапишано во чудесните „ре-
форми“ што тој треба да ги спроведе во Македонија 
според мерилата и упатствата од меѓународните кукла-
ри и фамоzните големоалбански платформисти. 

Ни остана уште само енигмата zа тоа каква благо-
пријатност и рамноправност ги чека Македонците и 
Република Македонија во Европската Унија. Па zарем 
тоа не го zнаат и врапчињата и гуштерите не само во 
Грција, туку и во цела Европа, таа сонувана zаедница 
на рамноправни народи и држави во која не можеш да 
влеzеш рамноправно ни под своето историско име?!
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Толку zа благопријатноста и рамноправноста во Ев-
ропа! 

Не, ова мораме итно сами да си го решиме, како 
и секогаш досега во минатото кога ниz нос ни ја ва-
деа душата, кога огин ги гореше нашите градови и 
села и нашите домови. Тогаш бевме единствени ка-
ко Македонци. Тогаш бевме пример zа Европа и zа 
светот. Тогаш Македонија беше на сите усти и никој 
не го поставуваше прашањето zа нејzиното име. Тоа 
наше славно име Македонија е испишано со големи 
букви на насловните страници на сите најугледни 
европски и светски весници и списанија од тоа време. 
Тогаш, пред да нс парчосаат соседите, беz трошка 
раzум, совест и милост, и тоа со благослов на оваа 
иста Европа, и пред да нс раzбркаат на сите страни од 
светот, тогаш бевме решителни и единствени! А и сега, 
погледнете ја само силата и бројноста на македонски-
от национален корпус во нашиот парламент по овие 
иzбори, се раzбира, мислам и на едните и на другите 
– но zаедно! – наспроти неколкумината случајни ал-
бански политички актери што, понесени од бедните 
предавнички ветувања на Заев, zашеметени, сосема го 
иzгубиле компасот на реалноста, или пак се ориенти-
раат според оние расипани компаси што ги добија од 
нашите први соседи и од далечните европски и светски 
куклари, надевајќи се дека сепак некако на брzинка ќе 
дотуркаат до својата деструктивна и ограбувачка цел.

И интелектуалната Македонија, пред сс, но и онаа 
наша Македонија на обичните луѓе, и слободномис-
лечката Македонија, и Македонија на сиромашните и 
богатите, и Македонија на сите наши почитувани на-



21...

ционална малцинства, и Македонија секаде каде што ја 
има – никако не смее да молчи и неzаинтересирано да 
ја чека раzврската на оваа страшна драма! Не! Зашто 
треба да се zнае дека ова воопшто веќе не е прашање 
на некакви граѓански и идеолошки раzлики внатре во 
македонскиот национален корпус и меѓу народот во-
општо, или пак социјално-економска драма што на-
еднаш, благодарение на предавничките комплоти на 
Заев, ќе добие божемна среќна раzврска во некоја си 
и просторно и временски бескрајно далечна општо-
европска (социјалистичка) интернационала каде што 
сите ќе живеат богати и весели до крајот на светот. Ова 
е судбинско прашање на македонскиот национален 
опстанок и на опстанокот на македонската држава!

Никако не смееме да се zагубиме во иzмамата и во  
илуzијата дека Европа што ни се нуди и кон која опие-
но тежнееме и итаме добронамерно ќе ни ги реши 
проблемите, и оти претставува благородна zаедница 
на рамноправни држави и рамноправни добростоечки 
граѓани кои таму магарањата си ги врzуваат со колбаси. 
Таа илуzија ќе си се раzбистри самата, и тоа наскоро, 
многу побргу одошто иzгледа на прв поглед. Но, ако 
ние Македонците не се раzбудиме итно – и тоа сега, 
веднаш, денес! – тоа прескапо и непоправливо ќе нс 
чини. Мораме сите и со сите сили храбро и енергично 
да се сплотиме над нашето македонско прашање, па и 
левите и десните, беz лажна гордост и беz политички 
инает, да соzадеме zаеднички национален блок со zа-
едничка татковинска државотворна платформа, zа да 
си го zачуваме својот суверенитет и својот идентитет, 
своето македонско име и својата, со крв и вековни 
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страдања тешко zдобиена единствена татковина – Ре-
публика Македонија.

Според своето големо и славно културно и истори-
ско  минато Македонија беzдруго е една од најевропски-
те zемји во Европа во која, ако и влегува, треба да влеzе 
со крената глава, со своето историско име Македонија, 
со името на својот македонски народ, со своето чесно 
zнаме и грб и со својата благородна химна. И само та-
ка! А не понижена, скршена и раzурната, и особено 
не врz основа на некакви сомнамбулски освојувачки 
албански платформи, со потписот на Зоран Заев, или 
на која и да е друга предавничка кукла на конец.

17 февруари 2017, Дневник.мк Online
Меѓународниtе куклари и куклаtа Заев
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=B59F5035805761448393DE
7F3E980CCF
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24 февруари 2017

СЦЕНАРИО 
ЗА ПАРЛАМЕНТАРНО САМОУБИСТВО

Не по врат, ами по шија! Така стојат работите со ал-
банската Платформа. Го пишувам зборот Платформа 
со голема буква, затоа што таа и натаму си останува 
на сила, и за неа, за жал, уште многу ќе слушаме. Да 
не се лажеме, сс си остана сосема исто. Платформа-
та е донесена како документ и таа претставува јасна 
големоалбанска Програма за Македонија од која ал-
банските политички лидери од Македонија и ради-
калните политички лидери од Албанија никогаш веќе 
нема да се откажат. Инаку барем еден од нив, барем 
од граѓанска куроазија, би ѝ се спротивставил на таа 
историска бесмислица и горчлива политичка смешка 
со опашка?!

Таа приказна со божемното повлекување на ба-
рањето за двојазичност на целата територија на Ма-
кедонија е само приказна за мали деца. Политички гле-
дано, тоа е замислено мошне итро (ова е еуфемизам) 
психолошкиот ефект кај македонскиот народ и кај 
другите народности во Република Македонија да би-
де голем, да се почувствува „силно“ олеснување – уф, 
добро е, се откажаа од најрадикалните барања! Но, 
господа, сега е премногу доцна за први впечатоци! Не-
двосмислено ги деклариравте нереалните албански 
апетити, со уценувачки „црвени црти”, тапани и го-
леми зборови (и меѓународно!) затропавте на голема 
врата за официјална двојазичност на целата територија 
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на Македонија. Не ви помина, а шуќур и не можеше да 
ви помине така лесно заради уставните ограничувања. 
Сега во нова целофанска опаковка со панделка ни ги 
подметнувате комплетно истите идеи за двојазичност 
на целата територија на Македонија, овој пат тропајќи 
на малата врата.

Со романтично лежерен тон веќе се зборува дека 
нема причини со Зоран Заев да не се најде заеднички 
јазик околу другите отворени прашања (јас додавам: од 
Платформата!); албанските политички лидери веројат-
но со право си се оптимисти за брз договор со тимот 
на Заев, однесувајќи се како целиот пакет за официјална 
употреба на албанскиот јазик во институциите на цен-
трално ниво, Владата, Собранието, судството и држав-
ните органи да е мачкина кашлица, а не прашање од нај-
витална важност за една унитарна држава каква што е 
Република Македонија. Најлежерен меѓу лежерните, 
пак, професорот Осман Кадриу ex cathedra зборува за 
законот за албанскиот јазик како веќе свршена работа; 
само малку, вели тој, ќе има проблеми со судските и 
управни постапки на албански јазик. А ќе имало, се 
вели во изјавите на албанските лидери, уште малку 
проблеми и околу тоа како ќе изгледаат двојазичните 
банкноти, како да станува збор за некое нумизматичко 
прашање, а не за тотална дистрибуција на официјална-
та македонско-албанска „платформска!“ двојазичност 
низ целата територија на Република Македонија преку 
емисија на билингвалната македонска национална валу-
та која ќе се врти и до најзафрленото македонско село. 
Се надевам дека таков уникатен монетарен монструм 
никогаш нема да се појави во Република Македонија! 
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Впрочем, бидејќи се колнат во Европа и се сметаат 
себеси за единствени вистински реформисти, и оти 
токму тие Македонија по краток пат ќе ја однесат таму, 
зачудува што платформистите наеднаш забораваат 
дека во Европа, во таа земја на демократски и други 
волшебства, веќе постои една позната валута што се 
вика евро и што веројатно ќе си ја  прифатиме, па чуму 
ни се толкави двојазични циркуси околу сето тоа, ако 
не од јасните платформски причини?

Околу промената на знамето, химната и грбот (се-
уште сме до гуша во Платформата!), албанските лидери 

Потписници на тнр. Тиранска платформа, агресивна големоалбан-
ска политичка програма на албанските политички партии во Маке-
донија и на соседните zемји Албанија и Косово. 
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убаво си велат дека, бидејќи е потребно двотретинско 
мнозинство, за тоа ќе се разговарало во парламентот, 
па тврдат, како гледачи во филџан, дека околу тоа и 
ќе се постигнел договор тогаш кога, како што сметаат, 
и така нашите симболи ќе мораат да се сменат при 
влегувањето на Република Македонија во Европска 
Унија, иако не е познато каде само го прочитале тоа, 
каде пишува тоа дека тогаш мора да се сменат нашето 
знаме, нашата химна и нашиот грб, освен таму каде 
што тие тоа си го запишаа, во (божемно напуштената!) 
Платформа што сега никако не може да им помине без 
уставното двотретинско мнозинство во Собранието?!

Колку убава романтична слика за соживот во „бал-
канска Швајцарија“ ни нудат платформистите! Сапу-
ница од која солзат очите и печат другите нешта! Па 
зарем до таа розова романтика не можеа да дојдат и 
по поедноставен и покус пат, да речеме, пријателски, 
цивилизирано, а не со агресивни Платформи и „црве-
ни црти“ под кои не се оди?! Парламентот, господа, е 
вистинското место каде што се зборува и каде што се 
одлучува, па и за најделикатните работи во државата, 
а не со уцени, постизборни измислици и грабежли-
ви досетки по партиските штабови на некои случај-
ни адреси каде што по неколку луѓе од едната и од 
другата страна – божемни тимови – одлучуваат за суд-
бината на цел еден народ и на бројните народности 
на една суверена држава. Вистинските тимови што 
на изборите добија мандат од народот имаат место 
во Собранието, и тие треба таму да поставуваат пра-
шања, таму да даваат предлози и одговори, и таму да 
донесуваат одлуки, пред сѐ, врз основа на јавно пре-
зентираните предизборни програми, зашто на овој и 
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ваков начин, не само што ги измамиле бирачите, туку 
со новоизмислени постизборни заплети и патрдии, це-
локупната македонска јавност ја држат како кутар и не-
моќен заложник на неколкумина крајно амбициозни 
политичари од двете страни, самопромовирани во ма-
ли богови.

Цинизмот со кој денес внатрешните и надворешни-
те непријатели им пристапуваат на македонскиот народ 
и на македонската држава е навистина безграничен. На-
шата национална култура со длабоки европски корени, 
нашиот преубав македонски јазик, нашите благородни 
традиции, надалеку познатата и почитувана македон-
ска народна песна и танц – опстојуваат со векови и 
успеаја да устојат пред најнасилните освојувачки и 
ограбувачки политики, за жал, најчесто и пред сѐ од 
страна на нашите први соседи. Таа болна историска 
судбоположба на Македонија и на македонскиот народ 
писателот Славко Јаневски ја нарече „Оковано јаболко“. 
Сега уште подобро знаеме зошто. Но сепак, издржавме 
сѐ, опстанавме, си ја создадовме својата сонувана др-
жава Република Македонија, а сега цинично како на ма-
лоумни, ни сугерираат од неа да се откажеме сами, сами 
да си се укинеме во сопствениот државен парламент 
со донесување некакви закони и подзаконски акти за 
двојазичноста под нивото на одредбите на Уставот. 
Обичните друштва и здруженија на граѓани во сите 
општества и држави, па така и во Македонија, имаат 
во своите статути одделни параграфи и членови кои 
даваат можност, доколку за тоа има потреба, самите 
друштва да си се прогласат за веќе неактивни и ед-
ноставно да донесат одлука да престанат со работа и 
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да се изгаснат. Нивните имоти им се препуштаат на 
слични организации или ги презема и ги распродава 
државата. И ете, токму така платформистите и нивните 
домашни и странски поттикнувачи и подржувачи ја за-
мислуваат и Република Македонија, како некое обично 
здружение на велосипедисти, рибари или собирачи на 
габи кое веќе не функционира, па треба во сопствено-
то национално Собрание со ситни законски прописи да 
си донесе парламентарна одлука за општо самоубиство 
и да си се изгасне, а имотот – нашата Татковина – да им 
се раздели на комшиите и на другите заинтересирани. 
Зошто, си мислат тие, на уништувањето на македонска-
та држава и на македонскиот народ и натаму да се 
трошат меѓународни финансиски средства, или пак 
одново да се применува воена сила, кога Македонци-
те можат сами да си пресудат и во Собранието на Ре-
публика Македонија, во срцето и душата на нашата 
државност, врз основа на Платформата (од која, ве 
молам, платформистите се откажале!) да донесат зако-
ни и одлуки за општонационален и државен суицид, 
најфантазмагоричен проект и преседан во светската ис-
торија?

Но реално говорејќи, во овој момент, исполнет со 
толку голема доза на напнатост и крајна идеолошко-       
-политичка поларизација во македонскиот народ, до 
омраза! – со опсесивни, речиси хистерични заемни 
(не)расположенија на сите страни, со нерационални 
и екстремни национално-политички амбиции и бара-
ња од страна на албанските политички лидери, и под 
неподносливо неприфатливите притисоици од сосед-
ните земји и од блазираната европска бирократија, 
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навистина не постои нормална цивилизациска атмо-
сфера од која за Македонија воопшто може да произле-
зе што и да е добро.

Треба јасно да се каже дека Македонија мора да си 
земе здив и свесно, далеку поподготвена и сосема сми-
рена да излезе на нови парламентарни избори. Овие и 
така и така испаднаа најбедна, но и многу опасна фар-
са! На Македонија никаде не ѝ се брза! Посебно не 
кога се во прашање најважните историски одлуки за 
нејзината судбина. А тоа дека е наводно нужно „итно!“ 
да се формира влада по секоја цена, па и по цена на 
некаква неприродна широка коалиција, зашто божем 
„веќе нема време за губење“ – тоа е само уште една од 
недемократските и пренадуени европски фами што, 
според веќе опитените рецепти и методи со другите по-
ранешни и сегашни земји-кандидатки за прием во ЕУ, 
невксуно и застрашувачки ја пласира Брисел, туркајќи 
нѐ безмилосно и безумно во неповратна агонија на на-
шето целосно саморазобличување, саморазнебитување, 
самоодречување, откажување од сопственото свето ма-
кедонско име, од името на Република Македонија, и 
кон конечно и неповратно исчезнување од мапата на 
светските народи и држави.

Па зарем сме толку споулавени да си го сториме тоа 
смртно зло?!

24 февруари 2017, Дневник.мк Online
Зарем сме сpоулавени да си го сtориме tоа зло?
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=977049802B9B9748A9C14
9B53F37A758
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26 февруари 2017

ЗОШТО МОЛЧИ МАНУ?
Оtворен аpел од македонскиоt pисаtел Алдо Климан
до Македонскаtа академија на наукиtе 
и умеtносtиtе

Македонската академија на науките и уметностите 
(МАНУ) е основана со Закон донесен на 22 февруари 
1967 година во Собранието на Република Македонија. 
Штотуку се навршија 50 години од нејзиното втеме-
лување и дејствување. Навистина голем јубилеј! Но 
можеби и последен пред драматичните настани и нови 
закони за кои (и какви!) се навестува дека наскоро ќе 
се донесуваат во тоа исто Собрание.

На официјалните страници на Академијата за ми-
сијата што ја има МАНУ, нејзиниот претседател, ака-
демикот Владо Камбовски, пригодно вели: „Измината 
е долга и значајна етапа од развојот на Академијата. 
Но, како и сѐ друго кое постои толку време, и самата 
таа е соочена со огромен број предизвици кои ги носи 
новото време“.

И само толку! 
А еве, токму сега имаме еден навистина застршувач-

ки конкретен предизвик!
Новото време ни го донесе ова зло, овој несомнено 

најтежок и најсудбоносен, пресвртнички, историски 
предизвик што го проживуваме со предавничкото и 
ограбувачко разнебитување на македонската држава 
и на нејзината самобитност. Соочени сме со најдла-
боки тектонски пореметувања и поместувања во ма-
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кедонското општество кои незапирливо одат кон тоа 
засекогаш да ја сменат геополитичката карта на овој 
дел од светот, а македонскиот народ во својата татко-
вина да заврши како Индијанците по правливите ре-
зервати на минатото.

А МАНУ како институција упорито молчи! Зошто?
На овој крајно дрзок и жесток меѓународен и вна-

трешен атак и разурнувачки предизвик со кој се со-
очени Република Македонија и македонскиот народ 
не може да се одговори само така пригодно и само со 
едно општо место. Јавноста навистина ги респектира 
ангажираните истапи и реагирања на неколкуте маке-
донски академици, и секој нивен збор што оди во при-
лог на зачувување на унитарноста на македонската др-
жава многу значи!

Но МАНУ како институција молчи, и молчи, и 
молчи! И тоа е крајно неприфатливо!

Република Македонија е сѐ што имаме и никако не 
смееме да ја земаме здраво за готово! Зашто оние што 
бескрупулозно и со сета сила и устојчивост посегаат 
по нејзиниот суверенитет и по нејзината унитарност 
воопшто не ја доживуваат на тој начин!

Затоа ова не е време за куртоазија и опортунизам! 
Ова не е време за медитативна повлеченост во своите 
тивки академски кабинети! Ова не е време за стилски 
вежби по меѓусебно однесување и заемна допадливост 
и пријатност! Ова е време кога мора енергично да се 
искаже јасен и недвосмислен став! Ова е време кога 
мора да се преземе сета лична и институционална од-
говорност, по секоја цена!

Ова е време кога МАНУ мора да излезе со јасна Резо-
луција за нашата најголема историска придобивка – за 
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недопирливоста на суверенитетот на Република Маке-
донија и за недопирливоста на нејзиниот унитарен ка-
рактер!

Господине претседателе на МАНУ и почитувани 
членови на МАНУ, ви упатувам отворен граѓански апел 
итно, уште денеска да го свикате Собранието на МАНУ 
како нејзино највисоко тело и да донесете Резолуција 
со која најенергично ќе се осуди големото предавство и 
разнебитување на македонскиот народ и на Република 
Македонија од страна на една неголема македонско-       
-албанска политичка клика, што пред наши очи се одвива 
под надреални притисоци на меѓународните политички 
групации!

Ве повикувам да ја искажете сета изворна сила и 
непоколоебливост на нашата национална свест!

Ве повикувам да го вложите сиот голем авторитет 
на МАНУ што таа го има во домашната и во светската 
научна, културна и поширока јавност, и енергично да 
им кажете на сите странски замешатели во сегашни-
ве трагични настани во Македонија и во животот на 
македонскиот народ и народности дека е веќе доста, 
дека нашата судбина си е само наша работа и оти ак-
туелните општествени прашања и проблеми ние са-
мите најдобро и најбезболно ќе си ги решиме, зашто 
Република Македонија му припаѓа на македонскиот 
народ и ние најдобро од сите знаеме кои сме, што сме 
и што ни е потребно за среќен живот во својот дом, 
без нивните перманентни бирократски доцирања и 
меѓународно-правно дубиозни интервенции и прити-
соци.

Апелирам, како наша најугледна институција – Ма-
кедонска академија на науките и уметностите – безре-
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зервно да застанете во одбрана на суверенитетот, само-
битноста и интегритетот на Република Македонија.

Апелирам до вас во овие најтешки моменти за на-
шата држава, како МАНУ да му искажете најенер-
гична, целосна и недвосмислена поддршка на претсе-
дателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, како 
на последната највисока републичка институција и 
инстанца што со сите уставни овластувања има ман-
дат од македонскиот народ и од народностите што жи-
веат во Република Македонија до крај и со сите распо-
ложливи средства да ја брани нејзината државност и 
нејзината неповредлива унитарност. 

Апелирам до Македонската академија на науките и 
уметностите да ја исполни својата веројатно најважна 
историска мисија од времето на нејзиното основање 
пред 50 години до денес.

Со почит,
Алдо Климан, македонски писател 

26 февруари 2017, Јади бурек Online
Зошtо молчи МАНУ?
http://jadiburek.mk/sodrzina_detalno.aspx?id=2869

3 март 2017, Дневник.мк Online
Зошtо молчи МАНУ?
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=8BC8E109B3BE8542B8827
50441DCA057

4 март 2017, Курир.мк Online
Зошtо молчи МАНУ?
http://kurir.mk/makedonija/vesti/zoshto-molchi-manu/

4 март 2017, Денешен весник.мк Online
Зошtо молчи МАНУ?
http://denesen.mk/web/zoshto-molchi-manu/
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4 март 2017, Вечер.мк Online
Зошtо молчи МАНУ?
https://vecer.mk/makedonija/zoshto-molchi-manu
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3 марt 2017

СООПШТЕНИЕТО НА МАНУ 
– ПРОМАШЕНА ТЕМА
Оtворено pисмо од pисаtелоt Алдо Климан до Маке-
донскаtа академија на наукиtе и  умеtносtиtе

Господине претседателе на МАНУ и почитувани чле-
нови на претседателството на МАНУ, го прочитавме 
вашето пишано соопштение до јавноста, издадено по 
повод неодамнешниот отворен апел да се огласите и 
да го искажете својот јасен и резолутен став во врска 
со драматичните настани во Македонија и околу неа, 
при што се ставени на коцка сите наши највисоки на-
ционални вредности: националниот идентитет, само-
стојноста, и пред сѐ унитарниот карактер на нашата 
држава Република Македонија.

Вашето јавно обраќање во писмена форма претста-
вува катастрофално промашена средношколска тема! 
За ова имате единица и не можете да поминете во на-
редниот клас!

Не ве повикавме со пудра на лицето и во бели ра-
кавици да ни кажувате флоскули и опортунистич-
ко-еуфемистички приказни за тоа што се случува во 
Македонија. Тоа сите предобро го знаеме и го чувству-
ваме! 

Од вас очекувавме како највисока научна и култур-
на институција да заземете енергичен став во одбрана 
на уставноста на Македонија и во одбрана на нејзините 
највисоки државни институции, грубо атакувани одна-
тре и однадвор, со намера сосема да се разнебитат и 
докрајчат. 
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Очекувавме најенергично да ја браните и да ја под-
држите во моментов единствената сѐ уште витална од 
трите највисоки институции во државава – претсе-
дателот на Република Македонија, и со јасен став да го 
поддржите неговиот државнички авторитет, во теш-
ките одлуки што требаше да ги донесе додека вие се 
премислувавте како да ја составите својата писмена 
задача за јавноста, иако не е јасно зошто ви требало 
толку многу време за нешто така осредно и неважно.

Очекувавме од вас, со својот меѓународен автори-
тет како институција, јасно да им дадете на знаење на 
странските држави и државници да не се мешаат на 
најгруб и најдиректен начин во внатрешните работи 
на нашата суверена држава Република Македонија.

Очекувавме со ист став да излезете кон надвореш-
ните политички играчи што ја сварија оваа работа за 
Македонија: Европската Унија, САД и НАТО, и осо-
бено кон нивните случајни чиновници што препотен-
тно трчкараат и се шеткаат низ Македонија, и ги мал-
третираат македонскиот народ и народностите во 
Република Македонија со своите бесмислени филис-
тeрски тормозења.

Очекувавме да бидете Македонска академија на нау-
ките и уметностите – МАНУ, а не англиски клуб на без-
грижни пушачи на лулиња.

Затоа повторно ве повикувам, за да си го обелите 
образот, кон своето пишано соопштение да допишете 
и Анекс, да го објавите во медиумите и да го кажете 
сето она што не го кажавте а требало да го кажете во 
овој тежок историски момент за Македонија. А тоа е 
следново:
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– безрезервно да застанете во одбрана на суверени-
тетот, самобитноста и интегритетот на Република Ма-
кедонија.

– безрезервно да му искажете најенергична, целос-
на и недвосмислена поддршка на претседателот на 
Република Македонија Ѓорѓе Иванов, како на послед-
ната највисока републичка институција и инстанца 
што со сите уставни овластувања има мандат од маке-
донскиот народ и од народностите што живеат во Ре-
публика Македонија до крај и со сите расположливи 
средства да ја брани нејзината државност и нејзината 
неповредлива унитарност. И да ги осудите нападите 
врз него поради тоа што постапил државнички и е-
динствено исправно.

Сапунската миришливост и салонската глаткост на 
вашите куртоазни изјави нема да ги запре оние што 
најдрско наумиле да ја уништат Македонија, и да го 
сотрат македонскиот народ и сите народности со кои 
со векови живеевме во вистински соживот под ова 
наше заедничко македонско небо и сонце.

Ако го пропуштите овој последен воз, а се чини де-
ка ви бега пред носот – во која МАНУ ќе бидете тогаш? 
Обидете се сами да си замислите.

Со почит,
Алдо Климан

3 март 2017, Јади бурек Online
Сооpшtениеtо на МАНУ ‡ pромашена tема
http://www.jadiburek.com/sodrzina_detalno.aspx?id=2878

4 март 2017, Јади бурек Online
Лекција zа МАНУ од Алдо Климан 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=101550621772865
32&id=134731976531
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R. Wilkinson: “Turkey in Europe”, отпечатено со челична плоча на 
1 јануари 1800 година во Лондон. Иzворно рачно колорирано. По-
литичко-географска карта, со Македонија и Тракија во средиш-
тето на вниманието на авторот, и со јасно иzдиференцирани мес-
тоположби на тогашните грчки и бугарски територии во однос на 
географската и историска територија на Македонија. Збирка на Ал-
до Климан.
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5 марt 2017

ТЕСНИТЕ ЧЕВЛИ НА ЕУ
„Со сила убајна не бива“

„Ќе ве даваt, ќе ве сtрижаt, ќе м’лзаt до крв“
                                                                          Григор Прличев

Цинизмот на длабоката (не)морално-чиновничка 
беда и агонија на Европска Унија и маките на Републи-
ка Македонија со неа се вистински извор за колку што 
сакаш еразмовски пофалби на лудоста. И еден ден се-
како ќе бидат напишани. Но ова за што сакам овде да 
ви зборувам воопшто не е смешно. Тажно е!

Помладите веројатно слушнале за тоа, постарите 
сигурно учеле на школо, а најстарите и многу добро 
се сеќаваат за таканаречените „петолетки“ и „десето-
летки“ од времето на соцреализмот. 

На највисоките Орвеловски општествено-политич-
ки, диктаторски нивоа на државите во целиот непре-
гледен комунистички блок се донесуваа најважни 
одлуки за тоа што и како треба да се работи на сите 
реформски и стопански полиња во определен период 
од пет (петолетка) или десет години (десетолетка). И тоа 
беа цементно цврсти, неменливи, големи, јасно зацрта-
ни планови, од кои не можеше да се отстапува ниту 
за педа, или, не дај Боже, да не се исполнат во целост! 
Следуваа сериозни индивидуални казни за несторено-
то! (Денес во Европска Унија тие казни ги наречуваат 
„санкции“, ама не се казнуваат поединци, туку цели на-
роди). И така, работните луѓе – што да прават? – тогаш 



40...

се убиваа да го остварат неостварливото, и сѐ во име-
то на општествените идеали, и во името на гордоста 
и непобедливоста на идеолошко-патриотскиот дух на-
спроти западните империјалистички сили.  

Посликовито, тоа изгледаше вака: комунистичките 
држави имаа специјални, многу умни чевлари што пра-
веа тесни чевли со мали броеви 35, во кои требаа да се 
сместат големи и крупни нозе со броеви 44 и 45. Луѓето во 
прво време, некако однатре, со крената глава ги држеше 
нивната гордост и непобедливоста на духот, но набргу 
чевлите почнаа толку страшно да ги жулаат и да им пра-
ват неподносливо болни, крвави пликови на прстите и 
на петиците, што, срам-несрам, рекоа „е, па не можеме 
веќе вака“, и работата нагло си тргна удолу, па удолу, 
и уште удолу, и најпосле заврши како што заврши – со 
уривањето и целосен распад на комунистичкиот систем. 
И само затоа, ве молам, што чевларите всушност не биле 
воопшто интелигентни како што се мислело, ами многу 
глупави бирократски глаучи! Да им беа познати мудрите 
македонски народни поговорки собрани од нашиот стар 
добар Цепенков ќе знаеја дека „со сила убајна не бива“.

Во тоа несреќно време, пак, целиот демократски свет 
им советуваше на тие соцреалистички чевлари да не по-
стапуваат така, туку малку да го усовршат политичкиот 
чевларски занает, да прават помодерни граѓански чевли, 
за граѓанско општество, во различни броеви и сандали 
отворени кај прстите за да имаат малку провевче, но тие 
самозаљубени мајстори упорно, тврдоглаво, онака како 
што си зафиксирале во акалот, диктираа (диктатори ни-
заедни!) да се прават чевли со мали броеви 35 за чесните 
и невини народи и нивните работни луѓе со големи нозе 
бр. 44 и 45. 
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Се разбира дека со толку жулање и пликови „пето-
летките“ и „десетолетките“ немаа никаква шанса. И 
така диктаторите и диктатурите си пропаднаа, а сите 
ние помисливме „уф, супер, нема веќе да нѐ мачат со 
будалаштини! Конечно ќе се дограбиме до вистинска 
демократија, до Европската Заедница!“ И се стрчавме 
натаму како овци на поило. Ама глеј чудо, човек да не 
поверува! – тесночевларскиот занает, и тоа со крајна 
специјализираност на мајсторите токму за правење нај-
тесни и најнеудобни чевли бр. 35 за големи нозе бр. 44 и 
45, од пропаднатите диктаторски соцреалистички земји 
и режими едноставно си се преселил во Европската За-
едница, и тој занает таму се раширил и станал не само 
најглавна и најважна, туку дури единствена, мошне при-
влечна општествено-политичка и стопанска дејност. 

Веднаш ќе речам, Европејците, како многу фини 
луѓе, а така и требало да биде нели? – најнапред, пред 
да се размавтаат со таа тесночевларска индустрија за 
народите во транзиција – за себеси си направија нају-
бави чевли по мерка, од најдобра кожа, обложена со 
меко кадифе и други гламур-материјали, а потоа ре-
коа: „Повелете сега, народи, влезете во нашиот убав 
демократски дуќан Европа”. И народите почнаа да си 
влегуваат, дури и да се туркаат да влезат таму. Додека 
сѐ уште имаше и неколку рала поголеми броеви чевли 
им ги дадоа како бонус на оние што се бутнаа први, но во 
дуќанот многу бргу и нагло почна да снемува материјал 
и идеи за нови модели и калапи, па чевлите стануваа сѐ 
помали и потесни, бр. 35, па 34, за најпосле за некои на-
роди и држави, еве како за наша Македонија и за нас Ма-
кедонците, да направат само чевли бр. 33. И ни рекоа: 
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„Ако сакате да влезете во дуќанот Европа, кај што 
има многу раскошни премии и изненадувања, и многу 
лижавчиња/лажливчиња и шеќерна волна, ќе морате 
најапред да влезете во овие најтесни чевли бр. 33“. 
Абе како да влеземе во нив? Ние сме аргатски народ, 
имаме големи нозе бр. 44 и 45. „Правете што сакате, 
буткајте, влечите, натегајте, ама тоа да се изврши! Ако 
не – ќе има санкции! Не можете да се однесувате така 
неграѓански. Сте биле аргати со големи нозе, бре?! Еве 
ние, држ-недавај, ќе ве направиме граѓанско општество 
на место, ќе се научите да носите тесни чевли, и ќе ви 
биде супер. Ние“, додадоа уште, „имаме многу чевлари 
и чевларки, и влечкари и влечкарки што мрзоволно си 
талкаат и се влечкаат низ Брисел и Стразбур без работа, 
зашто веќе и нема баш толку нови заинтересирани за 
нашите тесни чевларски производи, а некои дури и ни ги 
враќаат излижаните и дупнати европски пантуфи, па ќе 
задолжиме неколкумина од нив да гледаат што правите, 
да ве надѕираат, да ве тормозат, да ве предупредуваат дали 
нешто не било добро, или нешто не чинело, да пишуваат 
и да усвојуваат резолуции за тоа од што како народ и 
држава треба да се откажете, како да се растегнете, 
како да го свиткате ’рбетот, како да си го смените името 
Македонец и името Македонија, па ако и така не оди, 
имаме ние и колку што сакаш стучњаци за таа работа: 
министерки за надворешни работи, комесари за соседска 
политика и пристапни преговори, амбасадори, спикери 
и генерални секретари на разни алијанси - ‘ќе ве дават, 
ќе ве стрижат, ќе м’лзат до крв’, како што вели вашиот 
голем поет Прличев, и така со сите сили ќе ви помогнат 
да сфатите дека едноставно морате(!) да го почитувате 
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диктатот на европските тесночевлари. А ако и натаму 
ова не ви влегува в глава, ниту пак ногата ви влегува во 
тесниот чевел што ви го нудиме, па имаме ние решение 
и за тоа: најнапред малку ќе ви ги изделкаме и ќе ви 
ги стокмиме нозете, ќе ве удираме по прсти за да ги 
повлечете наназад колку што можете, па дури ако треба, 
и ќе ви исечеме цели делови, ич да не берите гајле, во 
Европа за сѐ има решение, и така куци, унередени но 
средени по наша мерка, некако ќе ве збутаме, па макар 
само во еден чевел, во левиот, да речеме, и како што 
знаеме и умееме, ќе ве довлечкаме во нашата пресреќна 
Европска заедница“.

Е, и тогаш ни текна! Абе, вие да не сте ги зеле оние 
стари диктаторски теркови и калапи за мали чевли од 
„петолетките“ и „десетолетките“ што ги правеа тогаш-
ните тесночевларски глаучи? Зашто, само повторувате 
„мора, мора, мора“. Што мора? Ништо не мора! Про-
верете добро, зашто ако е тоа таква голема грешка, ако 
немате нова цивилизациска, хуманистичка мерка за чев-
лите, а по сѐ изгледа дека навистина сте јанлаш, зашто 
за едни правите чевли за одење во прва брзина, а за други 
за влечкање во втора и трета брзина, е, тогаш никаков 
тесночевларско-политички занает нема да ве куртули од 
пропаст и беда, а ние, ќерки и синови, и внуки и внуци на 
Итар Пејо никако нема да се задоволиме со тоа поради 
вас по нозете да си лепиме европски фластери.

И ете, засега муабетот со Европа ни остана на тоа, но 
гледаме како на сите страни околу нас и над нас, и покрај 
нас, како споулавени дронови се разлетуваат некои 
збеснати и дрски туѓинци што не знаат ама баш ниш-
то за нас Македонците и за нашата славна македонска 



44...

историја. Ние сме само дел од некоја нивна „петолетка“ 
или „десетолетка“, што модерно ја наречуваат „агенда“. 
Ја гледаме таа зашеметена врвулица од разни европски 
тесночевлари, кои во своите министерски торбички и 
дипломатски чанти носат некаков чуден тесночевларски 
алат: големи ножици за прекројување на мапите и на-
бричени скалпели за безмилосна ампутација на нашите 
македонски нозе на кои како народ со векови цврсто и 
простум стоевме и стоиме, устојувавме и опстанавме сѐ 
до ден денес. 

Е, сега полека! Тука мораме да застанеме и јасно да ви 
кажеме по нашински: „Господа, со сила убајна не бива! Ова 
се наши нозе, големи-неголеми, аргатски, неграѓански, 
викајте ги како што сакате, ама нема да ви дозволиме врз 
нас да ја испробувате својата тесночевларска педикура 
со големи прекројувачки ножици и скалпели, зацрта-
на во вашите бесмислени тесночевларски „петолетки“ 
и „десетолетки“ и агенди за спас на Европа што, еве, 
пред наши очи си се урива однатре поради надреалната 
тесноградост на безбројните бирократско-синекурант-
ски тесночевларски глаучи, што набрзина само малку 
се зачешлани и залижани, со патец на левата страна на 
глаучката“.

Тој тесночевел бр. 33, што го скроивте само за Маке-
донците и за Република Македонија, дајте му го на некој 
друг, на некој од оние што под сосема други, рамноправни 
цивилизациски услови веќе се влезени во вашата елит-
на Бела книга, таа нова застрашувачка „петолетка“ или 
„десетолетка“ или „којзнаекојалетка“ и агенда што го 
содржи вашиот штотуку обмислен оригинален план за 
создавање Европска федерација! 
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Нам ни е навистина доста од тесни чевли што ни 
ги прават некои глаучи, како и од федерации на разни 
(не)рамноправни народи и народности!

5 март 2017, Дневник.мк Online
Тесниtе чевли на ЕУ
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=08685AABBB04124492C1
A1EA1AF48002

W & A.K. Johnston: “Macedonia, & C.” – Encyclopaedia Britanica, Един-
бург, 1889 година. Печатено со челична плоча, иzворно литогра-
фирано. Мапата ја прикажува целосната територија на Македонија 
со егејското крајбрежје и македонскиот остров Тасос. Содржината 
е современа, со прилоzи zа античките имиња и локалитети. Збирка 
на Алдо Климан.
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10 марt 2017

ГОЛАТА ВИСТИНА НА ЗОРАН ЗАЕВ
Сиtе на нови избори!
      

  „Душманоt клеtи не слуша, не слуша народоt“
                                          Лазар Манчевски-Пинџур     

Сите на нови избори што наскоро ќе бидат распи-
шани и одржани во Република Македонија! 

Да излеземе во што поголем број и да си ја испол-
ниме својата света граѓанска должност! 

Се повикуваат сите полнолетни граѓанки и граѓани 
на Република Македонија, до последниот, да излезат 
на парламентарните избори што наскоро повторно 
ќе бидат распишани за избор на претставници на ма-
кедонскиот народ и на народностите во македонско-
то Собрание и за идната нова влада на Република Ма-
кедонија.

Најдобро ќе биде на избиралиштата да се излезе 
што порано, веднаш во утринските часови, штом би-
дат отворени изборните места, зашто ќе има многу го-
лема турканица, поради незапирливата желба на гра-
ѓанките и граѓаните (особено на оние измамените од 
страна на Зоран Заев!) да го искажат своето вистинско 
уверување и својот вистински став, и да го дадат сво-
јот неподелен глас за единствена, мултинационална, 
унитарна и суверена Република Македонија, сега кога 
сс се разголи и излезе на видело, и кога се знае сс за 
неговиот подмолен предавнички заговор со големо-
албанските платформисти за разнебитување и униш-
тување на Република Македонија.
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Но, почитувани граѓанки и граѓани, една работа е 
многу добра, а тоа е што веќе нема да има потреба од 
никакви измамнички предизборни кампањи на Зоран 
Заев и на албанските партии, па така нема да има ни 
трошоци околу тоа. Нивната грозоморна политичка 
сплеткарска иновација, невидена во демократски уре-
дените земји, постизборно обмислените и уценувачки 
дрски барања од една агресивна антидржавна и анти-
национална платформа, направена и потпишана во 
друга држава, со бесрамна лага да им се подметнуваат 
на избирачите и на јавноста како божемни дадени 
предизборни ветувања, претставува најфлагрантно, 
фантазмагорично потценување и понижување на наро-
дот, на избирачите, кои, господине Заев, имаат и очи, и 
уши, и мозок, и кои навистина можат да голтнат доста, 
и со децении голтаа многу политички лаги и празни 
ветувања од сите страни – но не и нешто вакво – од 
најобични никаквеци при својот здрав разум да бидат 
третирани како будали! Тоа е навистина премногу!

Политичката вистина на соголениот цар Зоран Заев 
кој во Македонија предизвика стравотна епидемија 
на кокошкино слепило кај обичните македонски луѓе 
кои, се разбира, едноставно мечтаат само за подобар 
живот и подобра иднина – а тој илузионист на големи 
ѕвона шарлатански лесно им ја вети – таа негова ви-
стина, еве, веќе со денови угол гола шета низ цела 
Македонија, низ цела Европа и низ целиот свет. Со 
свои очи ја видовме и со свои најм(р)ачни чувства ја 
доживеавме сета нејзина разголена бесрамност и вул-
гарност. Таа гола вистина на Зоран Заев и на неговите 
големоалбански партнери, расоблечена до оние неш-
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та што од пристојност не се спомнуваат, како евтина 
порно ѕвезда не се симнува од насловните страници 
на домашните и светски медиуми, од што сите ние, и 
во татковината и надвор од неа, на кои Македонија ни 
е сс, се срамиме до најдлабоките катчиња на своите 
души! Тоа ни го направи Зоран Заев – наместо да се 
гордееме, да се срамиме! Таа своја соблазнителна и 
невкусна, сосема соголена политички извалкана вис-
тина Зоран Заев и албанските платформисти ја стави-
ја на поддавалник, на шведска маса, на „повелете“  
секому на кој ќе му текне да посега по Република Ма-
кедонија, по нејзината самобитност и државност, и со-
блазнително ги надразнува и ги распламтува старите, 
перверзни, нецивилизациски, освојувачки апетити на 
нашите први соседи и на лажно граѓанската неоколони-
јалистичка Европска Унија.  

Аферим бре, Зоран Заев! Убаво нс суреди!
Ама има и уште нешто. Се случува човек да трг-

не кон некоја цел, и оди, оди, мислејќи дека е на 
правиот пат, а сосема залунѕал, заталкал во сосема 
погрешна насока, без смисла, кон никаде. Луѓето му 
велат, господине, згрешивте, овој пат ве води право 
во стравотна пропаст. Не одете понатаму, свртете се и 
обидете се да излезете на прав пат. И кога човекот си 
е умен, тој тоа и го прави. Тоа го прават и обичните 
благородни диви животни: ако се загубат во магла или 
во честакот и не знаат каде се наоѓаат, се враќаат на 
појдовното место за да тргнат повторно и да ја про-
најдат вистинската врвица. Но Зоран Заев, загубен 
во некоја своја лична магла и мрачна невиделина хи-
стерично и тврдоглаво запнал низ калишта, преку 
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дупки и тумбиња, на сила да нс одвлечка до понор, 
до нашиот општонационален амбис и крај. Народот 
му вика: а бе запри, Зоране, застани, не оди понатаму, 
ја претера, не нс влечкај во таа национална трагедија! 
Но, како што вели народната песна: „душманот клети 
не слуша, не слуша народот!“ Го гледаме со ширум 
отворени очи, не веруваме, се чудиме(!), и јасно ни е 
дека со тој човек и околу него навистина нешто ужас-
но не е во ред. Дали е луд, дали е уценет на живот и 
смрт – не знаеме! Но наскоро и тоа ќе се разјасни. Вака 
или онака.

И, ете, граѓанки и граѓани на Република Македони-
ја, затоа наскоро одиме на нови парламентарни избо-
ри! И тоа е нашиот слоган: Избори! Избори! Избори!

Се разбира, добро е и тоа што ниту Зоран Заев, ни-
ту албанските платформистички партии, на кои им ја 
симнавме убавата (со)граѓанска „хуманистичка“ мас-
ка, воопшто не се плашат од тие повторни парламен-
тарни избори! Дури од сс срце ги посакуваат и одна-
пред се радуваат!

Ќе биде или Џа или Бу!
Ако биде Џа, и се случи чудо гласачкото тело да 

му довери мнозинство гласови на предавникот Зоран 
Заев – што да правиме, тоа е демократија! Тогаш по 
свесна одлука и со јасна определба на македонскиот 
народ и на народностите за (постизборно од ракав из-
вадената) големоалбанска платформа ќе биде: „Збо-
гум Македонијо!“

Ако, пак, биде Бу, и избирачите на изборите си 
спомнат на кој и каков крвав ќутук Заев во своето лу-
дило ни го стави нашиот национален и државен врат – 
и тоа е демократија! Е, тогаш ќе биде „Сајонара, Зоран 
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Заев!“, зашто само таму, некаде на најдалечниот исток 
или север можеби ќе најде глувчева дупка да се сокрие 
заради своето бесно предавство, доколку со неговиот 
предавнички тим не ги приберат во Албанија или во 
Косово, за некои нивни идни марионетски потфати во 
Македонија. 

10 март 2017, Дневник Online
Голаtа висtина на Зоран Заев 
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=522CDB5DDBFA0E40B23
7056085D7FB2C

Willem Janszoon Blaeu: “Macedonia, Epirus et Achaia” – “Atlas minor”, 
Амстердам, 1650 година. Прекрасна, рачно колорирана карта на 
Македонија со живописен симболичен свиток. На zадната страна 
е печатен текст zа Македонија на француски јаzик. Збирка на Алдо 
Климан.
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17 марt 2017

МАЛ КУРС ПО ГОЛЕМО ПРЕДАВСТВО
Пеtен, Квислинг, Павелиќ, Зогу, Заев...

Да не е најтрагично – би било смешно! Зоран Заев 
сликан пред паното на кое пишува Влада на Република 
Македонија. На снимката ракоплеска и задоволно се 
смешка госпоѓа Шекеринска. Фотографија за историја! 
Шекеринска се смешка, а албанските платформисти 
од Мала Речица, преку Тирана до Приштина, и секаде 
каде што ги има – слатко и гласно се смеат. Ве пуштија 
вас да играте како мечка на даире пред македонската 
и пред светската јавност.

Каков платформски абдал сте вие, господине Заев!
Пред сс, заборавате дека вие немате мандат за со-

ставување влада, и најголемото мнозинство од маке-
донскиот народ, во лицето на институцијата претсе-
дател на Република Македонија – никогаш, никогаш 
нема да ви го довери под овие насилни и уценувачки 
услови од Платформата, за која не кажавте јавно и 
заедно со платформистите дека ја отфрлувате, туку 
само ги препакувате во разни видови проѕирен(!) 
целофан, додека тие упорно и агресивно тврдат дека 
сите точки од платформата си одат натаму во целосна 
реализација, а еве вие веќе се расфрлувате и со владина 
програма. Така беше и кога од Сараево препотентно 
порачавте дека формирате влада, а сс уште немавте 
ниту еден потпис од платформистите. Потоа кога 
ви ги дадоа тие потписи за уривање и уништување 
на Македонија продолживте и натаму да се фалите 
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дека формирате влада, а во тој момент сеуште не сте 
биле кај претседателот Иванов за да ви го каже она 
големо, историско Не, доколку не се откажете од ал-
банската платформа. И еве сега пак: немате добиено 
мандат, а мавтате со програма на вашата потенцијална 
марионетска влада и се сликате за историја. 

Цело време со пуштен јазик забревтано трчате пред 
реалните настани, а сепак сеуште сте таму каде што си 
бевте – без мандат за формирање влада! И сс што може-
те во таа смисла без мандат на сила и насилнички да го 
направите ќе биде сосема спротивно на македонскиот 
Устав, всушност ќе претставува вистински државен 
удар. Затоа намалете си го својот предавнички адрена-
лин. Вие секако од своите работодаватели, во општото 
лудило што заедно со вас го креираа во изминативе 
мачни две години, имате охрабрувања и за таков краен, 
гнасен чин, но подобро ви е и да не помислувате да се 
впуштате во нешто такво.  

Да сте малку политички пописмен, да не сте толкав 
политички аналфабет и дилетант, вие и вашата кутра 
мрачна екипа најцрни колаборационисти на албан-
ските и меѓународните извршители на овај уривачки, 
антидржавен и антимакедонски потфат и на надреално 
злосторство над македонскиот народ и над Република 
Македонија, ќе знаевте дека такви фотографии како 
вашата на бедни измислени марионетски влади има 
колку што сакате. Yирнете во која и да е енциклопедија, 
ѕирнете во која и да е историја, ѕирнете на интернет, 
барем тоа денес им е достапно на сите, и ќе видите 
исти такви глупави, изгубени, насмевнати, исклештени 
луди фаци што му нанесоа големо зло на човештвото 



53...

– во Европа, во Африка, на Блискиот и на Далечниот 
исток, секаде. Марионети и марионетски влади! Од 
нив останаа само мрачни страници во историјата и 
тие срамни официјални слики да им покажуваат на 
генерациите што доаѓаат по нив колку ниско, колку 
најниско може да паднат таквите бедни, поткупливи 
и бескрупулозни луѓе како вас и вашите најблиски со-
работници што за ништо го продаваат својот народ.

Но добро е што се (на)сликавте како такви – ќе ве 
има во сите македонски и светски учебници во кои 
се учи за предавниците на сопствениот народ, заедно 
со другите најпознати светски квислинзи. Но за нас 
Македонците вие секогаш ќе бидете на прво место, 
зашто таков голем предавник досега мајка не родила. 

Велите во својата претенциозна изјава за јавноста: 
„Новата програма содржи решенија кои треба да овоз-
можат подобар живот на сите граѓани, да обезбедат 
развој на економијата, правна држава, ефикасни инсти-
туции, побрза интеграција на Република Македонија 
во ЕУ и НАТО“.

Па, господине Заев тоа е најопшто место и најосно-
вен уривачки фразерски урнек на марионетските вла-
ди што ги инсталираат освојувачите, нацистите, нео-
нацистите, неоколонијалистите и ограбувачите на туѓи 
теритотии, на сите страни и во сите времиња, а еве, го 
гледаме тоа сега и со вас и со двете големи мостри – ЕУ 
и НАТО: новите, марионетски „демократски власти“ 
секогаш и упорно, до бесвест повторуваат дека сето 
тоа што го прават е само за наше добро и оти со тоа 
се сака на народот да му се обезбеди благосостојба, 
економски просперитет, еднаквост, слобода – со еден 
збор рај на земјава. 
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Флоскули и бесмислици! Вие ништо не занете за 
тоа! Затоа лажете на некое друго место, господине 
Заев! Народот ве прочита!

Понатаму велите: „Ќе бидам премиер на сите граѓа-
ни на Република Македонија“.

Но од каде ви вам право и да помислите дека ќе 
бидете мој премиер, и премиер на стотици илјади гра-
ѓани што низ цела Македонија протестираат против 
вас и вашето велепредавство, за кое, и вам ќе ви дојде 
колце на тркалце – па ќе ви се суди како што им се 
судело на сите квислинзи во историјата. После сево 
ова што ни го направивте, нс скаравте до крајни 
граници, ни ја вративте државава години и години 
наназад, нс избламиравте надалеку и нашироко, и нс 
избербативте до коски, ние господине Заев не сакаме 
ни да ве видиме, а не да ве имаме за премиер.

Тоа што се заканувате дека ќе формирате нови 
судови, нови кривични институции, дека ќе апсите 
– па тоа е исто така само дел од тој познат беден ма-
рионетски инквизиторски урнек и речник. Па вие 
не го измисливте тоа. Треба ли да ви ги спомнувам 
имињата на Петен, Квислинг, Павелиќ, Зогу, па сс 
до современите вам слични и како вас безначајни и 
минливи марионетки во Африка, Латинска Америка 
и секаде каде што се шири и зафаќа место нивот бес-
крупулозен светски поредок – и на кои токму таквите 
институции им се најважни. 

Во вас, господине Заев, има премногу исконска 
омраза. Вие сте бесен. Вие не сте во состојба да напра-
вите ништо добро. Вие сонувате само за одмазда и из-
живување на своите комплекси на помала вредност. 



55...

Вие воопшто немате претстава колку е поинтелиген-
тен и поблагороден македонскиот народ од вас! 

На оние наши драги македонски сограѓанки и со-
граѓани од СДСМ и на сите други кои му го доверија 
својот глас и уште му веруваат на Зоран Заев сакам да 
им го речам следново:

Воопшто не е во прашање тоа дали секое делче од 
нас, и од вас, сака да живее во убаво, хармонично, 
пријателско, модерно, цивилизирано граѓанско оп-
штество на рамноправни и среќни граѓани без оглед 
на народност, вера и на сите други разлики. Таа топла 
вода не мора да ни ја измислува голтачот на пламен, 
скокач низ обрачи и трчилажи Зоран Заев. Секој нор-
мален граѓанин тоа го сака, но Зоран Заев не е тој што 
може тоа да го оствари. 

Овде, драги сограѓанки и сограѓани, се работи за не-
што сосема друго: за непомирлива контрадикција и за 
две дијаметрално спротивни општествени и политич-
ки категории: формулата за граѓанско општество со која 
се расфрлува Зоран Заев спаѓа во идеолошка категори-
ја, а формулата на албанската платформа спаѓа во на-
ционална категорија. Тоа се две различни категории 
како небо и земја, и применети во пракса носат сосема 
различни резултати. Првото, идеолошкоtо, како ветер 
на магла се разлева низ теории, во книги; второто, 
националноtо, се реализира веднаш, сега и овде, во 
пракса, често и најбезочна, на каква што сведочиме 
сега врз сопствената кожа.

И додека господин Заев нс успива бла-бла-бла со 
своето аналгетичко граѓанско апче, албанските поли-
тички партии со својата национална големоалбанска 
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платформа најдрско до крај се подготвени да го довр-
шат својот стар национален големоалбански проект и 
да ни ја скастрат Македонија. Нив многу им се е... за 
нашата македонска граѓанска префинетост и за идео-
лошките теории. Албанскиот премиер Еди Рама во чиј 
кабинет е потпишан тој освојувачки и ограбувачки 
документ јасно изјави дека за нив, Албанците, плат-
формата е од најголема национална важност.

Ве прашувам, почитувани сограѓанки и сограѓани, 
што ни е нам од најголема национална важност? Зарем 
тоа ни е идеолошкото граѓанско слепо црево во кое 
како семки од чушки и френки нс набута Зоран Заев?

Не, и ние имаме нешто што ни е од најголема на-
ционална важност, нешто навистина големо и свето: 
ја имаме Република Македонија, го имаме своето ма-
кедонско име, го имаме својот македонски јазик, ја 
имаме мултинационалноста и мултикултурата врз 
кои е создадена и цврсто почива целата историја на 
Македонија. Под ова прекрасно македонско сонце 
и небо има место за сите политички опции, и за ле-
вите и за десните, и за средните, и за горните и за 
долните, и за независните, како и за сите национални 
пријателски заедници – само ако не посегнуваат по 
нашата слободна, независна и суверена Република 
Македонија, по нејзините прекрасни градови и села, 
по нејзините преубави реки, езера и планини, и по нас 
самите и нашето историско македонско име – Маке-
донија, Македонка и Македонец.

Затоа е најстрашно и да помислиме да добиеме ма-
рионетска влада со предавничката марионета Заев, 
бидејќи во нерамноправниот политички преграб ме-



57...

ѓу неговата идеолошка граѓанска и голeмоалбанската 
национална платформа, преграб во кој токму Заев без-
умно нс  фрли, сето она убаво што е спомнато погоре 
ќе го снема додека да трепнеме со око.

17 март 2017, Дневник.мк Online
Пеtен, Квислинг, Павелиќ, Зогу, Заев...
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=6CBBC903CAD56D43A5B
A0EA9E3A3660D

John Tallis: “Turkey in Europe” – “The illustrated atlas and modern hi-
story of the world by John Tallis”, Лондон, 1851 година. На мапата 
е прикажана Македонија во нејzините целосни географски и ис-
ториски граници. За потребите на Талис, еден од најпоzнатите ев-
ропски иzдавачи од XIX век, оваа мапа ја иzработи и во челик ја 
иzгравира Џон Рапкин. 
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26 марt 2017

БИРОКРАТЧИЊА МИСЛАТ ДЕКА СЕ ФАРАОНИ
Царска забава за евроpскаtа 
и свеtска pолиtичка елиtа

Ги пишувам овие редови за најшироката читателска 
публика, па за оние на кои зборот „фуснота“ не им е 
познат ќе кажам – тоа е она мало појаснување што се 
печати со ситни букви на дното од страниците на не-
која книга или списание. 

Фуснотите се многу потребни зашто, како што ќе 
видите, доколку случајно не биле измислени – за мно-
гумина безначајни луѓе како Федерика Могерини, Јо-
ханес Хан, Џес Бејли, Самуел Жбогар, Питер Ван Хојт, 
Кристијан Тимоние и куп други бесмислени европра-
теници и амбасадори што збеснаа и препотентно ни ја 
гнетат Македонија – никогаш во иднината, па ниту во 
најскорешната, ништо не би се знаело, а и нема да се 
знае. Тие ситни бирократчиња си вообразуваат дека 
се фараони, а само се најбезначајни извршители со 
црни торби на терен на еден стравотно валкан грабеж 
од страна на неолибералните политичко-банкарско-
-воени центри на моќ на кој денес му сведочиме, и 
директно на своја кожа го чувствуваме. И колку што 
повеќе ги третираме – толку се побезочни и подрски!

Само јасно да кажам: треба да се знае дека до тие 
свои „работни места“ тие бирократчиња не стасаа со 
наследство од своето старо благородничко семејство, 
ниту пак затоа што се некакви нобеловци и мудреци. 
Дојдоа од никаде и од ништо, а таму и ќе си заминат. Тие 
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се најобичен нус-производ на одлично организирана-
та најбирократска контрареволуција во историјата на 
човештвото, засводена со една измислена бирократска 
државна творба што се вика Европска Унија. И ги има 
ужасно многу, како африканските марабунту мравки 
(знаете, оние најалчни сеждери!), растрчани на сите 
страни, добро исхранети (њам, њам, њам!) и бескрајно 
агресивни, па само Господ може од нив да нс спаси... 
Или ние самите – ако ни дојде умот. 

Замислете! На насловните страници на сите маке-
донски медиуми пишува: Хан доаѓа во Македонија! 
Па што ни е гајле?! Кој е тој? Еден од оние безбројни 
и безбојни кариеристи што случајно се нашле во таа 
божемна важна приказна, и тоа на оној најбанален на-
чин, само на малку повисоко ниво: преку избори за ев-
ропскиот парламент, а потоа него и таквите никој веќе 
оттаму не може да ги тргне ниту да ги испади, зашто тој 
бриселски бирократски пандемониум без прекин како 
најцрн општествен карцином само продуцира нови и 
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нови работни тела, миротворци, комисии, одбори за 
разни теми и прашања, агенди за разни земји што треба 
да се гнетат и да се суредат како Македонија, и за сите 
нив таму има дебело платено место за уживанција, а ние 
на својот грб тоа треба не само мачно и понижувачки 
да го трпиме и да го тегнеме, туку и да им ги заработиме 
синекурите. Кафка! 

Е, тој политичко-банкарско-воен џган јас го нареку-
вам луѓе-фусноти. 

Дозволете ми врз еден најочигледен пример да ви 
покажам колку се навистина ништожни и безначајни, 
а ние (им) ги титраме како на кралеви и кралици. 

Во таа смисла е многу поучен случајот на големиот 
руски писател Фјодор Михаилович Достоевски. Заме-
нети се само местото и времето на настаните. Сето 
друго е сосема исто.

Ако земете во раце која и да е посериозна био-
графија на славниот писател, во поглавјето за Пет-
рашевците сосема сигурно ќе наидете на една едвај 
забележлива „фуснотичка“ со имињата на грофот 
Орлов и генералот Набоков. Но, кои воопшто биле 
тие двајца? Па, биле мошне видени личности во бла-
зираната камарила на царот Николај I. Грофот Орлов 
бил началник на Фонтанка, поточно на „Треттото од-
деление на канцеларијата на неговото височество“, 
а генералот Набоков командант на Петропавловска-
та тврдина. Можете да ги замислите колку само се 
перчеле на царскиот двор, по баловите и во своите 
административни бастиони. Беа страв и трепет за Ру-
сија. Обичните смртници во Петроград, Москва, во 
Сибир и низ целата трагична Русија за нив зборуваа 
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со шепот и само подалеку од несигурни уши. Со еден 
збор – беа главни, како денес за Македонија, Бог да 
чува(!), Могерини, Хан, Бејли, Жбогар, Ван Хојт, Ти-
моние... и другите.

А сепак, да го немаше она мало, безначајно, за нив 
сосема бедно човечко црвче по име Достоевски, кого 
можеа кога ќе им текнеше да го смачкаат со петица, 
да, да го немало Фјодор Михаилович Достоевски тие 
би останале сосема заборавени како и безброј, без-
број други слични кои исто така се перчеа по рус-
ките и европските балови и салони, безгрижно и си-
некурантски учествуваа во интригите на дворот и, 
без сомнение, одвреме-навреме ќе згазнеа и по некое 
бедно човечко црвче како нашиот писател. Во аферата 
околу Петрашевски кој околу своите револуционер-
ни идеи ја собра тогашната интелектуална и творечка 
елита на Русија, грофот Орлов и генералот Набоков 
се прославија со тоа што го уапсија Достоевски и го 
осудија на смрт со стрелање, а потоа, кога тој некако ја 
преживеа таа, всушност инсценирана, царска забава, 
го испратија во десетгодишно тешко прогонство во 
Сибир. Но, ете, ако не му го направија тоа на Досто-
евски, ниту грофот Орлов, ниту генералот Набоков ќе 
ги имаше во онаа спомната фуснотичка, најмала мож-
на, и никој за нив не би слушнал, ниту со нив би се 
занимавал.

Со такви појави е преполна историјата на човеш-
твото и на современата стварност. Природата на ис-
торијата е таква да ги помни и царевите, и кралевите, 
и крволочните диктатори, и препотентните политички 
домнашни и странски подлизурковци и кариеристи, но 
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сепак, многу дворјани и тогашни државни апаратчи-
ци, и покрај сс, останаа дури и без своите најбанални 
фусноти. Некои затоа што го немаа својот личен До-
стоевски да го испратат на губилиште или во Сибир, а 
некои пак затоа што едноставно не заслужија ни „ф“ 
од фуснота.

И ете, на сосема ист начин и денес ја гледаме таа 
невкусна царска фарса, само што, како што тоа се 
прави во сите театри – а високата политика е театар, 
и тоа тетар на најниски страсти и на најлоша глума 
– сега се заменети оние царски руски кулиси со овие 
современи, империјални политичко-банкарско-воени 
европски и американски, а наместо грофот Орлов и 
генералот Набоков, како паунки и пауни се перчат 
некои други луѓе-фусноти: Федерика Могерини, Јо-
ханес Хан, Џес Бејли, Самуел Жбогар, Питер Ван 
Хојт, Кристијан Тимоние и други гзоглавци. Сосема 
распаметени и изгубени во сопствената бескрајна ав-
толатрија, нарцисоидност и препотенција, мавтаат со 
показалецот и ни држат предавања за демократија-
та и за неприфатливото однесување на политичките 
елити, попрецизно, на една македонска политичка е-
лита, зашто другите актуелно коалициски елити спо-
ред нив се супер кооперативни! А на сите нам ни е 
многу добро познато дека тие европски тепајмајковци 
не се спуштија на бели крилја од облаците како ангели 
спасители, туку како луѓе-фусноти и неканети гости 
се довлечкаа и се вовлекоа во нашиот роден дом од 
само малку повисокиот бирократски кат на кој гнијат 
душите на европските и светски политички елити, и 
смислуваат како да се направат многу умни и, да ре-
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чеме, да му држат предавање на еден суверен, на еден 
претседател на држава, на претседателот на Република 
Македонија, како и тоа како да ги гнетат македонскиот 
народ и Македонија, за чија историја и за чија душа 
знаат исто толку колку што нам ни се познати нивните 
семејни забари.

Заради таквите ништители на сс што е умно и ху-
мано Томас Мор ја напиша „Утопија“. Аналфабети 
низаедни – од тоа не научивте ништо! Заради таквите 
уривачи на сс што е цивилизирано, благородно и 
мудро Еразмо ја напиша својата „Пофалба на лу-
доста“. Аналфабети, па аналфабети! Заради таквите 
неистребливи општествени гадинки големиот Волтер 
ги напиша својот „Филозофски речник“ и „Кандид“, 
за да ги наслика, да ја осветли длабочината на нивната 
морална мизерија, и да ги разголи до кожа такви какви 
што беа тогаш и какви што се, еве гледаме, и денес 
– празни и бездушни, со стаклени безживотни очи и 
мразни бирократски души.  

Разбуричканото море на современата историја 
и на силните општествени пресврти што се случија 
на размеѓето на двата милениума ги исфрли на ев-
ропскиот брег тие луѓе-фусноти како нужно зло, 
како отпадоци од распаднатиот европски морал 
и хуманизам што брановите ги дотуркале од сите 
страни на едно место, во Брисел. Би можеле барем 
малку да се свртат околу себе и да видат колку нови 
луѓе-фусноти како нив секојдневно, како печурки, се 
продуцираат и се појавуваат од избори до избори, или 
на некој друг бирократско-кариеристички проверен 
начин, и тоа на сите нивоа, па така сс поперфидната и 
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полажна европската демократија страда од стравотна 
инфлација на луѓе-фусноти. Проблемот е навистина 
комплициран, зашто на тој европски политички бал 
под маски со тие луѓе-фусноти врие од глупост и пре-
потенција, од лудило на секојдневно измислување и 
усвојување илјадници ступидни закони што треба да 
им ги наметнат на малите народи за да можат полесно 
да ги ограбуваат. Старите мудри Римјани рекоа: многу 
закони – лоша држава.

Но, треба да се рече дека тие луѓе-фусноти ги има 
насекаде, и не само на ниво на Европската Унија, туку 
и на пониските, национални нивоа. Погледнете ги са-
мо нашите македонски луѓе-фусноти што бесрамно ни 
ја предаваат и продаваат Македонија на некои други 
луѓе-фусноти. Сите тие како вонземјани живеат во 
својот паралелен свет, а со нашиот свет имаат само 
„материјална“ врска. Се разбира, тие домашни ситни 
трговци на големо, бидејќи тргуваат со татковината и 
со судбината на нашиот народ, се само недоработени 
политички полупроизводи, всушност клонирани луѓе-
-фусноти што како програмирани роботи работат за 
оние оригиналните – европски и европарламентарни 
луѓе-фусноти.

А бре, луѓе, да бегаме од тоа лудило! Да се откачиме 
од тој пијан европски воз што ита кон никаде, кон 
пропаст, а и ние кутрите со него!

Еве, погледнете, и унгарскиот премиер Виктор Ор-
бан штотуку повика на бунт против „безбожниот 
сојуз на бриселските бирократи, светски либерални 
медиуми и незаситни меѓународни капиталисти“. И 
тоа воопшто не е случајно, затоа што тоа е вистина. 
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Велика Британија си заминuva. А наскоро ќе чуеме 
уште многу такви панични повици како тој на Орбан, 
бидејќи народните во Европа почнаа да се будат од 
оваа евроатланска омаеност и ужас. А ние?

Но од бриселското морално мочуриште од кое до-
пира силна мор(т)ална реа сето тоа со индигнација од 
високо го наречуваат популизам. Баш чудно! Зашто 
за нив, кога тоа на нивните големи ступидни сметки-
-сплетки им одговара, воопшто не е популизам, да 
речеме, новокомпонираната хипермитолошка глу-
пост за Македонија како некаква Илирида, што најаг-
ресивно urbi et orbi се обзнанува од парламентот на 
Албанија, како најголема научна вистина! Притоа и со 
хистеричен повик на војна! И сето тоа истовремено 
врз фонот на една подеднакво бесмислена и подмолна 
освојувачка големоалбанска платформа, од неколку-
мина бескрупулозни луѓе-фусноти потпишана во глав-
ниот град на Албанија, во Тирана, во кабинетот на го-
лемоалбанскиот премиер Еди Рама и со поддршка на 
големоалбанскиот косовски премиер Хашим Тачи. А 
на Европа тој и таков хипермитолошки(!) популизам 
воопшто не т пречи. Токму спротивно, настојуваат 
својата и големоалбанската фикс-идеја на сметка на 
Македонија на сила и на брзинка да ја истуркаат до 
крај, сега и веднаш, по секоја цена и спротивно на сите 
демократски принципи и цивилизациски стандарди, 
длабоко уверени дека во тоа и ќе успеат, се разбира, 
потпирајќи се и врз неизлечливото предавничко бу-
нило на безумниот од Муртино и слепилото на не-
колкуте негови еднакви предавнички луѓе-фусноти.

Гледате, за овој куп спомнати и уште многу неспом-
нати европарламентарни и домашни ступидни луѓе-       
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-фусноти би ни требала цела една книга. Но, запомнете, 
многу битно е да не им придаваме голема важност. 
За нас тие се само банални гнасни меѓународни и до-
машни политички тавтабити. А кој може да ги сака 
нив, освен домашните предавнички будали што – како 
што бива со тавтабитите – страшно ги чеша да ни ја 
растурат државата? 

Треба еднаш за секогаш да ги деинсектизираме од 
Македонија. А тоа воопшто не е така тешко, само ако 
си ги присобереме главите заедно, и излеземе на но-
ви парламентарни избори, со многу нови, независни 
лица!

26 март 2017, Дневник.мк Online
Бирокраtчиња мислаt дека се фараони
http://www.dnevnik.mk/?ItemID=B394BF3DE6CFDB48B0FA175EB69
A993B

Konrad Mannert: “Macedoniae, Thraciae et Moesiae delineatio accuratur”, 
Нирнберг, 1795/1825 година. Бакропис. Историска карта на Маке-
донија со општопрепоzнатливиот опцрт на нејzините историски и 
географски граници. Збирка на Алдо Климан. 



67...

3 аpрил 2017

ГОЛЕМАТА ВРТЕЛЕШКА СО 28 �ВЕЗДИЧКИ
Евроpскиоt карусел во вашиоt град!

Денес воопшто не е тешко да бидеш евроскептик, 
особено ако живееш во ЕУ и однатре со ширум отво-
рени очи и без занес ја гледаш сета нејзина изопаченост, 
лицемерство и нејзиното ултрабирократско лудило, 
или едноставно најобично лудило што може да се про-
ценува само со литерарни, кафкијански, а можеби е 
најпрецизно – со надреални буњуеловски параметри. 

Сликовито речено тоа е нешто како со оние голе-
ми висечки вртелешки на синџири во патувачкиот 
лунапарк кој заедно со некој меѓународен циркус 
штотуку стасал на периферијата од вашето цивили-
зирано, мирно и тивко гратче. И одеднаш околу тоа 
е создадена голема возбуда. Гледаш како сите се стр-
чале натаму, кон циркусот и вртелешката, па не-
измерно сакаш и ти да одиш таму. Тоа е и прашање 
на граѓански престиж. Однапред многу се радуваш 
на забавата и на уживањето. Сите градски и државни 
радио и телевизиски станици зборуваат само за тоа, 
а од безбројните џамбо билборди залепени насекаде 
те гледаат насмеани синооки, румени, среќни луѓе 
во господски облеки и фустани што феноменално се 
забавуваат. Низ градските улици ваму-таму минуваат 
шарени рекламни возила со силен разглас што пови-
кува на невидена забава, додека во заднината на тие 
ведри, примамливи пораки ечи жива, разиграна, адре-
налинска музика. Навистина прекрасно!
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И ти се токмиш, се дотеруваш, се чешлаш, се ге-
лираш, се облекуваш за посебни прилики – таму е 
светска забава, не смееш да се осрамотиш. И додека 
да трепнеш, веќе си во забрзаната врвулица со сите 
други што возбудено, во ритамот на свирката што 
не престанува, еднонасочно итаат кон развиканиот и 
толку разгласен меѓународен циркус, и кон големата 
спектакуларна вртелешка – кон тој зашеметувачки ев-
ропски карусел на кој столчињата се закачени со дол-
ги синџири. Наоколу динамично болскотат разно-
бојни ламби и ламбички, а безбројни продавачи на 
лижавчиња и пуканки, додека љубопитно им прио-
ѓаш, сесрдно ти поддаваат стапчиња со големи топки 
од розова шеќерна волна. Одлично дизајниран и ус-
пешно реализиран виртуелен циркуски производ со 
доделени 28 ѕвездички! 

Но веднаш, вчудовиден, се соочуваш со шок и ужа-
сна непријатност: влезот во тој европски циркус над 
циркуси и во неговиот бучен шарен лунапарк од сите 
страни и низ сите негови дворови и организациски 
целини и структури е опкружен со страшни огради од 
жилет-жици, и притоа не само што не е бесплатен, туку 
е и многу скап, всушност прескап. Но организатори-
те, со умилни насмевки наоколу растрошно делат де-
центно опремени летоци со разни упатства што во вас 
треба да поттикнат позитивна енергија и сугестивно ви 
даваат на знаење дека вашиот шок и вчудоневиденост 
е само прв впечаток и оти е така само на прв поглед. 
Навистина, велат, не е лесно да се влезе, мораме да 
внимаваме, зашто во циркусот и на висечката врте-
лешка нема толку места – но штом еднаш те примат, 
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штом еднаш се дограбиш до своето столче закачено 
на долгите тешки синџири – ќе те врзат и ќе те вр-
тат, и ќе те вртат долго и надреално, а ти ќе имаш не-
ограничени можности да уживаш и да профитираш 
веќе со самото тоа што си на таа европска вртелешка. 
Но на кој начин – тоа и не е баш најјасно, освен ако не 
станеш дел од онаа илјадна бирократска синекурант-
ска братија што се напикала таму. Зашто – како во 
оние нелегални лотарии (вложи 1.000 добиваш 10.000) 
во која божем сите играчи задолжително добиваат 
– ако од сите учесници во вртењето се земаат многу 
пари за влез и учествување во европскиот циркус, или 
за самото вртење на вртелешката, а истовремено на 
сите и им се даваат тие исти големи пари, како што 
тврдат горе – чуму ни е тогаш воопшто таа сложена 
трансакција. Зашто салдото и така секогаш ќе остане 
0. Или можеби има некаков маѓепснички штос што 
ние обични смртници не го разбираме – едни да даваат 
колку што можат и колку што не можат, а други да си 
земаат колку што сакаат. Во секој случај, тоа е некоја 
чудна математика со многу непознати, но видена веќе 
многупати!

А има и други проблеми. За самата вртелешка од 
неодамна се патентирани три брзини, за да не мораат 
баш сите што ги вртат, доколку не им се сака, да се 
возат рамномерно и рамноправно брзо како другите. 
Но најнапред, особено ако сте задоцниле на оваа не-
видена европска циркузантска веселба, само долго, 
долго (и пред воопшто да ве качат на оние седилки 
со најмала брзина) ќе ве шетаат, ќе ве вртат околу 
самиот циркус за да го разгледате однадвор и да му 
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се восхитувате, желбата за влегување да ви стане уште 
поголема, да ве збудалат од вашата наеднаш откриена 
исконска потреба да бидете таму, со нив. Искусните 
велат дека циркуските ултрапрофесионални водичи 
и елоквентни раскажувачи на празни зборови, со 
своите бескрајни агенди успеваат да дотуркаат дури 
до пензија, зашто некои кандидати, заинтересирани 
за програмата на циркусот и за качување на големата 
вртелешка, успеваат да ги вртат околу самиот циркус 
и по дваесет-триесет години, иако мене тоа навистина 
не ми се верува! Па тоа би била најобична измама и 
тормозење, а смислата на циркусот и на големата вр-
телешка во шарениот лунапарк е да уживате, а не да ве 
гмечат додека не ви се згади.

По толку долго очекуваниот влезен билет, кој од 
разни причини и натаму развлекуваат и тегават да ви 
го дадат, еден од условите конечно да ве примат во тој 
голем бигбрадерски циркус е и беспоговорно да пот-
пишете дека се согласувате да ви земаат сс: и жена и 
деца, крв, солзи, пот и моч кога сакаат и колку што 
сакаат; а во меѓувреме бараат од вас и да потпишете 
разни рамковни договори, да прифатите некакви плат-
форми што очигледно ги пишувале некои удрени во 
мозокот, или пак оние што мислат дека за разлика 
од нив, мудрите, сите други се најобични будали и не 
сфаќаат за што се работи; па потоа, да се согласите 
со тоа за секој нов шарлатански перформанс и нови 
типови на вртење што ќе ви ги обмислат во управата 
на тој угледен европски циркус со 28 ѕвездички да 
одлучуваат самите циркуски менаџери, или членови-
те и портпаролите на нивните експертски тимови. Се 
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разбира, тие во сс се разбираат и за сите нешта имаат 
свои безбројни и најразновидни добро разработени 
циркуски агенди, а да не зборуваме за тоа дека вашата 
политичка, животна и духовна историја ја имаат во 
малиот прст. Понатаму, само за ваше добро и за ваша 
сигурност, ќе морате да прифатите и цврсто да ве 
врзат за нозе, за раце и околу вратот со разни видо-
ви синџири, направени така на организаторите да им 
овозможат целосно придржување кон принципите, 
протоколите и процедурите на циркусот додека трае 
вашето вртње, кое еднаш кога ќе започне веќе нема 
крај, колку и да ви се лоши. А пак да не зборуваме за 
тоа дека ќе морате, според нивната слободна проценка 
и сугестија, исцело да ја смените и својата физиономи-
ја, да ве истрижат и да ве избричат, да ви стават капа 
на шут со шарени ќулафки, а секако и да ви смислат 
некое ново, убаво, шегобијно, циркуско име, затоа 
што тука се сите безгрижни и весели и сакаат убаво да 
си се забавуваат со оние што ја прифатиле улогата на 
кловнови и дворски шутови?!

Е, сега, ако го преживеете сето тоа бескрајно нате-
гање, тогаш ќе ве стават на најнискиот ред столчиња 
на вртелешката, врзани со многу цврсти синџири, 
случајно да не се откачите или да не паднете додека 
ве навикнуваат да ве вртат до избезуменост. Подоцна, 
со ваши големи усилби и трпение на дресиран мајмун 
можеби сепак ќе се искачите и на повисокиот ред на 
вртелешката, за да ве вртат малку побрзо, но едно е 
сосема сигурно – никогаш, ама баш никогаш нема да 
ја достасате најекстатичната среќа да уживате на оние 
неколку највисоки седалки што патуваат најбрзо, нај-
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рамномерно и најрамноправно кои веќе одамна се 
резервирани за други и од каде што сс се гледа убаво 
и надалеку, а особено е убав погледот кон оние што се 
вртат во втора или трета брзина на долните катови на 
вртелешката, свртени со својот копнежлив погледот 
кон горе. Таа средба на нивните погледи е трогателно 
нежна и полна со заемно разбирање и љубов.

И така најпосле ве пуштаат да влезете во циркусот. 
Леле колкава среќа! Ечат фанфари, чукаат тапани, 
се веат знамиња, вие се качувате на бината пред вр-
телешката за да ви закачат медалче дека конечно сте 
ги исполниле сите наметнати услови, сите прилаго-
дувања и сите барани себепреобразби, и оти, ете, ве 
цивилизирале и сега сте влезени во највисокото цир-
куско граѓанско друштво со 28 ѕвездички. Ви држат 
емфатични говори! И вие со солзи благодарници во 
очите исто така кажувате неколку патетични рече-
ници, сите се прегнувате од среќа, и најпосле се качу-
вате на својата означена седилка на најнискиот ред на 
вртелешката, се разбира, оној ред што се врти најбавно, 
во трета брзина! Оф, колку големо олеснување! Цир-
куските мајстори ви приоѓаат, ви помагаат да се зафик-
сирате, ги проверуваат синџирите со кои сте врзани за 
столчето и на сите други начини. Сс е во ред. Нема 
ни ваму ни таму, ни трте-мрте. Само трте. Ви ставаат 
катанче.

И почнува вртењето. Колку убаво! Најнапред меч-
тателски, со затворени очи само се препуштате вр-
телешката да ве носи, да лета високо, и сс повисоко и 
повисоко! Дишете длабоко! Си правите селфи во таа 
гагариновска летачка позиција! Многу нешта се зад 
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вас. Избричени сте, истрижени до голо, со ќулавки 
и топчиња на шутова капа во дречливи бои што ви 
летаат околу главата – уживате и само уживате. По-
гледнувате од високо кон оние долу, кутрите, што 
сеуште чекаат во ред за влезница, сосема надвор од 
циркускиот простор и меѓу оградите од жилет-жици 
и некакви други, шенгенски црти и граници. Оние 
циркуски агенти со кои и вие имавте многу работа и 
докажувања, сега со наместени насмевки ги шетаат 
наоколу новите кандидати за вртелешката како глу-
пи странски туристи со скапо платени аранжмани за 
провод, покажувајќи им го најнапред само однадвор 
големиот темносин циркуски шатор со 28 ѕвездички 
во кој, како што е познато, многу тешко се влегува.

Но вам не ви е гајле! – вие веќе си се вртите, се 
вртите, ве вртат, ве вртат. Навистина, подоцна ви 
станува по малку чудно и здодевно. Ништо не се слу-
чува, нема ништо од големите ветувања, туку само 
нови закони, прописи и рестрикци – те ова не може, 
те она не смее – а вртењето упорно продолжува и 
продолжува, не престанува. Веќе почнува да не ви се 
допаѓа, не сакате повеќе да ве вртат, но вртелешката 
во полн замав никако не престанува да работи. Веќе 
и вистински ви се лоши, ви се гади, ви се повраќа. 
Повторно ги затворате очите, но не од задоволство и 
уживанција, туку затоа што навистина не ви е добро. 
Викате: „Запрете, запрете, не сакам повеќе да летам 
и да ме вртите! Одврзете ме, сакам да слезам од ка-
руселот, сакам да излезам од циркусот!“ Но не може 
тоа така, нема назад. Скапо го плативте тој летачки 
билет и сега седете си таму на својата со синџири и 
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катанци добро врзана и осигурана седалка, во својот 
најнизок ред, во трета брзина на тој шарен европски 
карусел со 28 ѕвездички, и вртете се. Чекај, како со 
28? Не, не, всушност помалку, 27, а можеби и 26, за-
што на некои од оние што веќе многу долго се возеа 
на таа волшебна вртелешка и видоа сс што е и како е, 
исто така дефинитивно и сосема им падна мрак на очи 
и им се стемнило од бескрајното вртење, и вртење, и 
вртење, и вртење – па во последен час си ги собраа сво-
ите ѕвездички и т рекоа збогум на таа надреална, сом-
намбулска европска бигбрадерска циркуска забава. 

Навистина, верувајте, многу, многу е поубаво во 
својот стар родокраен топол дом, во своето тивко, пи-
томо, цивлизирано гратче со нормални, драги луѓе 
од крв и месо, одошто со тие шарени, со сите бои 
премачкани и нафракани бирократски, панаѓурски 
продавачки и продавачи на магла.

Па што да правиме? – велите немоќно, – заглавивме; 
сега е премногу доцна.

Не, не, никако не е доцна. Токму сега му е мајката 
барем малку да се поткрене рачната кочница, зашто, на 
среќа, сеуште сме доволно надвор од тој застрашувач-
ки европски гулаг-циркус, опкружен со километри и 
километри повеќеслојна и многуредна жилет-жица. 
Сеуште не можат да ни ставаат вето галичкото си-
рење да си го викаме галичко сирење а не грчка фе-
та, струмичката мастика да си ја викаме струмичка 
мастика а не узо, на нашите вина да им даваме имиња 
какви што сакаме, „Цар Самуил“ или „Александар 
Македонски“, а тоа да не ни го оспоруваат соседите, 
како што тоа на големата темносина вртелешка со 28 
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ѕвездички, во едно општо и невидено лудило, сега веќе 
наголемо им се случува на оние што на неа се качија 
последни. Треба да знаете дека таму сигурно веќе се 
брендирани и нашето домашно ајварче, и пинџурот, 
и кумановскиот мез’л’к, и охридската пастрмка и кој-
знае кои сс турлитави и шкембе-чорби, и само чекаат 
ние да се појавиме таму и да ни соопштат дека веќе 
не смееме така да си ги викаме. Зашто таму, на тој ев-
ропски карусел со 28 ѕвездички, едноставно е токму 
така.

3 април 2017, Дневник.мк Online
Големаtа врtелешка со 28 ѕвездички
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=68792558D3EC5342BF89F
63D54681C6D

Christopherus Cellarius: “The Kingdoms of Macedon.-Thessaly.-and Epi-
rus”. – “Notitia Orbis Antiqui, Sive Geographia Plenior... et Novis Tabulis 
Geographicis”, Лондон, 1774 година. Бакропис. Иzворно рачно коло-
рирано. Прекрасен свиток со ликот на Филип II Македонски на коњ, 
свртен кон своето Кралствo Македонија. Збирка на Алдо Климан.
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МИХАИЛ БАКУНИН И ЕВРОПСКАТА УНИЈА
Од анархија до организиран хаос

„Поредокоt во оpшtесtвоtо не tреба да биде tемел, 

tуку круна на слободаtа“ 

Михаил А. Бакунин

Јасно е дека во моментов за нас нема поважна ра-
бота од нашата сеопшта и безрезервна борба на сите 
нивоа за зачувување на државноста и интегритетот 
на Република Македонија, нејзиното историско име и 
името на македонскиот народ од најгрубиот можен, 
дрзок, отворено агресивен и бескрупулозен атак на 
големоалбанската освојувачка машинерија и од бед-
ното, невидено внатремакедонско предавништво на 
Зоран Заев и на неговата организирана предавничка 
клика. 

Но подеднакво голем и едвај премостлив проблем 
претставува и тешкото и мачно оро во кое се фативме 
со Европската Унија, која денес, во контекстот на своја-
та најголема криза и евидентна внатрешна политичко-
-економска и социјална дисхармонија и дисфункцио-
налност, како и сосема загубениот цивилизациски ком-
пас, во паничните обиди да си ја закрпи својата пачавра, 
дупната на многу места – со исто толкаво количество 
на агресивност, безочно, препотентно и уценувачки ја 
игра својата бесрамна улога на мрачен модератор во 
настојувањата за целосно редефинирање на Република 
Македонија до нејзиното конечно исчезнување, а сето 
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тоа и како важен тренинг за она што допрва треба на 
Балканот да им го направи и на Србија, Црна Гора и 
Босна и Херцеговина. Се рабира, Косово е сосема дру-
га приказна.

Затоа додека институционално, но и како народ и 
поединци правиме сс да го изгаснеме најстрашниот 
предавнички пожар што ни ја зафати татковината, 
нашето внимание постојано треба да биде свртено и 
претпазливо фокусирано и кон Европската Унија. Од 
Брисел, во име на демократијата, онака како што таму      
си ја сфаќаат разни Флекенштајни, Могериниевки, Ха- 
нови и кои сс не големи „демократи“, доаѓаат најцинич-
ни фашистоидни флоскули врз сметка на македонскиот 
народ, на Република Македонија и на нејзините др-
жавни институции. Во своите мачни внатрешни тур-
буленции на преживување ЕУ се однесува како ранета 
ѕверка и од неа можеме да очекуваме навистина сс, 
особено затоа што во моментов во нејзиниот интересен 
простор токму ние сме најранливи, па нејзе т е и нај-
лесно својот стравотен порив по самодокажување и 
самоодржување да го вежба на наша кожа. За нејзе 
Македонија е и своевиден камен на искушение, но, 
иако засега кај нас само си ги крши забите, никако не 
треба да се потцени нејзината готовност да преземе и 
очајнички потези за да не дозволи да го загуби својот 
веќе запоседнат надзор над Македонија, над нејзиниот 
геополитички, економски и воено исклучително важен 
простор. Ги слушнавме веќе и нервозните закани со 
санкции на Република Македонија, па дури и закани 
за казнување на политички партии и поединци, што е 
невидена бесмислица и безобразлак.
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А го слушнавме неодамна и агресивниот глас на 
претседателот на Европската комисија Жан-Клод Јун-
кер кој рече дека по брегзитот Британија ќе биде 
третирана како трета земја, а „разводот“ ќе биде толку 
лош за неа што ќе ги одврати сите други земји од 
напуштање на блокот, т.е. Велика Британија ќе зажали 
и дебело ќе го плати тоа што излегува од ЕУ, а тоа ќе 
им биде и јасно предупредување на сите други членки 
на Унијата ни да не помислуваат на нешто слично. 
ЕУ веќе го повлече и првиот одиозен потег: на денот 
кога британската премиерка Тереза Меи го активира 
членот 50 од Лисабонскиот договор, ЕУ го оневозможи 
спојувањето на лондонската со франкфурската берза. 
Итна груба одмазда, како никогаш веќе во иднината 
да нема да се коегзистира на тие простори! Па зарем 
тоа е Европа каква што ни треба и кон која тежнееме?! 
Велика Британија, според нејзините проценки, раз-
дружувањето ќе ја чини над 100 милијарди евра го-
дишно, но таа значајна европска земја со вековна др-
жавотворност и државност сепак се реши да излезе од 
ЕУ. И тоа не е случајно. Тоа е затоа што Европската 
Унија стана она што никако не требаше да стане, и тоа 
во секој поглед и на секој начин – своевидна зандана 
на народите. Ни ја продадоа европската култура како 
синоним за Европската Унија. Тоа е една од најголе-
мите цивилизациски измами.  

И Македонија се залепи за таа слатка муволовка. 
Никој не е виновен за тоа големо национално прома-
шување. Кој не би се излажал од таква примамлива 
понуда каква што доаѓаше оттаму пред дваесеттина 
и повеќе години? А и какви други можности имавме 



79...

во тој момент? Во иста положба и со исти илузии 
се најдоа и низа други земји со далеку поголемо др-
жавотворно и државно искуство од Македонија. И 
еве, сега се во истиот цврст преграб на ЕУ, од кој не 
можат лесно, или не можат воопшто да се истргнат сс 
до нејзиното неминовно претстојно распаѓање, барем 
не без грубите и сериозни закани на воинствениот Јун-
кер и нему сличните од истата меѓународна, строго 
бирократски, хиерархиски, а наскоро и воено струк-
турирана организација (неодамна Јункер, на кој и 
милитантното презиме симболично му прилега, на-
јави потреба од формирање оружени сили на ЕУ!). Се 
разбира, кога зборувам за распаѓањето на ЕУ мислам на 
целосно организациско распаѓање, зашто она другото, 
моралното, веќе одамна се случи. 

Всушност, тоа распаѓање започна веќе со самото 
нејзино втемелување, зашто таа беше поставена врз 
крајно тесногради основи, далеку од оние многу по-
доцнежни фини доработки со сосема поинаква, суп-
тилно дизајнирана понуда упатена кон заинтереси-
раните земји, која за жал се покажа многу поблиску 
до најнегативна утопија одошто до некоја колку толку 
можна убава стварност. Имено, главната причина, 
поттик и цел за втемелување на Европската заедни-
ца беше крајно банална: создавање царинска унија и 
ширење и заштита на заедничкиот пазар кој требаше 
да т парира на надмоќната индустрија на САД, но и 
заради јакнење на Европа пред, како што се тврдеше, 
советскиот експанзионизам. Советскиот сојуз во ме-
ѓувреме си исчезна, но оние тривијални мотиви – ца-
ринската унија, заедничкиот пазар и натпреварот со 
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американското стопанство, а сега, сосема спротивно 
од поранешната мотивација, проширено и со евро-
атлантскиот експанзионизам – и натаму останаа един-
ствените вистински приоритети на ЕУ. Сето тоа е 
премногу далеку од наивната слика за една хуманис-
тичка, благопријатна и добронамерна Европа! Зашто, 
таму каде што работат глобалистичкиот неолиберален 
капитал и големите геостратешки интереси – духот и 
музите молчат.  

И самата приказна за Европската заедница во мо-
ментот на нејзиното втемелување на 25 март 1957 го-
дина започна како една голема и нечесна цивилиза-
циска измама, пласирана како нешто историски ис-
клучително оргинално, додека, всушност, идејата за 
формирање на Европската заедница беше една украде-
на, веќе одамна urbi et orbi обзнанета идеја, но бесрамно 
плагирана, потоа тотално редуцирана и деформирана, 
а пак, денес гледаме, во нејзината конечна реализација 
и сосема свртена наопаку.

Треба јасно да се каже и да се знае дека таа идеја 
лично ја обмисли и јавно ја искажа најголемиот ев-
ропски анархист и револуционер Михаил Алексан-
дрович Бакунин, и тоа пред точно 150 години, на поз-
натиот конгрес на Лигата за мир и слобода, кој се 
одржа во септември 1867 година во Женева. За раз-
лика од тесноградите, филистерски втемелувачи на 
современата Европска унија, на тој конгрес учествуваа 
сите најважни и најголеми луѓе од тогашното европ-
ско и светско револуционерно и културно милје, како 
и многумина најистакнати европски интелектуалци, 
мислители и писатели: Виктор Иго, Џузепе Гарибал-
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ди, Џон-Стјуарт Мил, Херцен, Бакунин, Огарјов, Луј 
Блан, Пјер Леру, Жил Валес, Елизе Рекли, Едгар Кине, 
Жил Февр, Литре, Бихнер и многу други. Конгресот во 
Женева на самото место го следеа и најголеми имиња 
од светската култура и литература, меѓу нив и Фјодор 
Михаилович Достоевски.

Сите нив во Женева ги донесе единственото, заед-
ничко хуманистичко вдахновение и големата идеја за 
една нова, човечна, благородна, цивилизирана Европа 
на слободни и непонижени народи и држави.

Пред тој најугледен собир Михаил Александрович 
Бакунин ја искажа и ја објасни својата чиста и едностав-
на идеја дека треба веднаш да се уништат трите тогаш-
ни најголеми европски зла, трите големи апсолутистич-
ки империи и зандани на народите: апсолутистичката 
царска Русија, двојната хегемонистичка монархија Ав-
стро-Унгарија (создадена токму во таа 1867 година) и 
Отоманската Империја, и да се формира нова европска 
заедница на рамноправни држави и народи. 

Тогаш Бакунин истакна:
„Сеопшт мир е невозможен сс додека постојат цен-

трализирани држави. Ние, значи, мораме да го сака-
ме нивното распаѓање, за да може врз урнатините на 
тие целини, организирани низ деспотизам и освоју-
вање одозгора кон долу, да се развие, но овојпат орга-
низирана одоздола кон горе, единствена слободна фе-
дерација на општините во провинции, провинциите 
во нации, нациите во Обединети држави на Европа“. 
Тие значајни зборови на Бакунин беа изречени исцело 
во духот на неговото хуманистичко филозофско учење 
дека „поредокот во општеството не треба да биде те-
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мел, туку круна на слободата“, а се разбира, тој во 
„Обединетите држави на Европа“ ја гледаше и својата 
сакана и страдалничка Русија. 

Бакунин тогаш ја претскажа и неизбежноста на 
страшните светски војни со враќање, како што рече, 
на „ужасните времиња на Валенштајн и Тили“.

И дојде време трите големи царства како кули од 
карти да се урнат во прав и пепел, сосема да се распад-
нат во крв до колена, и засекогаш да исчезнат од лице-
то на земјата, зашто тоа беше историска неминовност. 
„Ужасните времиња на Валенштајн и Тили“ се вратија 
и големите војни што ги претскажа Бакунин трагично 
се случија, однесувајќи милиони жртви. Но Европа и 
светот ништо не научија од тоа.

Зашто еве, пред наши очи во европскиот про-
стор денес незапирливо се создаваат три нови апсо-
лутистички царства – се разбира, со поинакви агенди 
и малку поинакви имиња. Првата империја, неоко-
лонијалистичката и хипербирократизирана, центра-
лизирана Европска Унија, со три и повеќе развојни 
брзини ги остварува своите последни иронични так-
тови кон таа цел. Ултрацентрализираната Русија (пр-
во и право име за Руската федерација), за ЕУ крајно 
непожелна и надвор од дамнешните бакуниновски 
„Обединети држави на Европа“ каде недвосмислено 
т беше местото, денес е веќе големо моќно царство за 
себе. Турција, пак, која очигледно еднаш засекогаш 
раскрсти со апсурдното европско бирократско царско 
лудило и безобраштина, исто така станува царство за 
себе, засега во евидентна, официјално непосведочена а-
лианса со Русија, а којзнае, наскоро можеби и во некоја 
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друга новоотоманска заедница која, со оглед на брзиот 
и изненадувачки развој на настаните во секоја смисла, 
воопшто не изгледа како нешто неостварливо.

„Совршениот ред и совршениот неред – тоа се две-
те најголеми зла“, вели големиот француски поет Пол 
Валери. 

Според логиката на нештата, совршениот државен 
неред – тоа би требала да биде анархистичката Ев-
ропа на Михаил Бакунин. Совршениот ред, пак, – тоа 
би требала да биде државата на најголемата и најсо-
фистицирана светска бирократија – Европската Унија. 
Но дали е така?

Треба само да се погледне каде и кому Михаил Ба-
кунин му создавал апсолутен анархистички неред. 
Па, на најцрната црна апсолутистичка држава во тоа 
време, на Русија на безмилосниот цар Николај I и на 
неговите тогашни сосема еднакви апсолутистички 
европски партнери. Сите тие заеднички смртно го 
прогонуваа, го апсеа, го ставаа во железни пранги 
зачукани на ѕид, дури и на крајот од светот, во Си-
бир, само затоа што енергично и неустрашливо ја 
пронесуваше идејата на слободата, хуманизмот и за-
едништвото. На кој апсолутист не би му се треселе 
коските од сето тоа? Од друга страна, кој хуманист 
од тоа време не би бил понесен од неговите благород-
ни идеи за едно подобро и посреќно општество? По-
знато е дека и врз великанот на македонското рево-
луционерно дело Гоце Делчев силно влијаеа идеите на 
Џузепе Гарибалди, Михаил Бакунин и Огист Бланки. 
Нашите солунски гемиџии заминуваа во смрт носени 
на крилјата на анархистичките хуманистички идеи за 
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слободна и среќна Македонија. Зашто, во тоа време 
на најцрни апсолутизми воопшто и немало никакви 
други можности за продуктивен отпор кон бескрајното 
насилие, освен преку организирани и индивидуални, 
па и анархистички проекти и лични саможртви? Но 
сите тие идеи беа насочени исклучиво против мрач-
ните, ненародни и неподносливи феудални царства со 
цел да создадат траен, општочовечки мир, правда и 
хармонија. 

Европската Унија, пак, во услови на мир, далеку 
од драматичните, пред сс социјални антагонизми од 
феудалниот XIX век, тргна од сосема спротивни по-
зиции од погоре истакнатата идеја на Бакунин, т.е. 
за неа бирократски совршено уредениот општествен 
поредок е израз на човечката слобода. И така некол-
куте најмоќни европски држави, и притоа некогашни 
светски колонијални велесили, започнаа да го прават 
тој „совршен поредок“ според сопствениот софисти-
циран неоколонијалистички терк, и еве, дотуркаа 
до таму каде што се наоѓаат сега, до внатрешна раз-
нишаност и хаос: Велика Британија си заминува. На 
работ од тоа е и Холандија, која на последните избори 
само за влакно ќе добиеше екстремно евроскептична 
влада со крајна цел да ја напушти ЕУ. Франција, пак, 
е на прагот тоа наскоро и навистина да го оствари со 
Марин Ле Пен, која неодамна изјави: “Европската 
унија ќе умре, бидејќи луѓето не ја сакаат. На аро-
гантните хегемонистички империи им е пишано да 
загинат“. Истовремено, ксенофобијата се шири на си-
те страни. Понижувањето на народите и презирот кон 
националните посебности и потреби, и тоа не само на 
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економски план, туку и на сите други општествени 
полиња, што сега најболно се гледа и се чувствува во 
случајот на Македонија, т ја одзедоа на Европската 
Унија сета онаа волшебност и магија поради која сите 
на времето се упативме таму со кренати глави.

Идеално организираните бирократи во Европска-
та Унија, до лудило посветени на апсолутниот (читај: 
апсолутистички) ред, како некакви сатирични аптека-
ри, за сите нешта смислија и најстрого создадоа добро 
чувани, брендирани рафтови, пегради, мусандри и 
фиоки. А ако случајно ги нема, секојдневно ги изми-
слуваат за секоја евентуалност. Непрегледната книга 
досијеа и најразноврсни агенди што без прекин ја 
испишуваат и ја пополнуваат илјадници дебело плате-
ни бирократи, отворајки сс нови и нови поглавја, е 
толку прецизна до најситни детали и дребулии што 
практично е опфатено сс на светот. Сс е дефинирано 
и ништо не смее и не може да се преклопува со нешто 
друго.

А сепак, погледнете во каква состојбата им е „ап-
теката“. Секој прави што сака. Грција (перманентно 
должна како Грција!) не признава ниту едно нацио-
нално малцинство во својата држава, и со тоа дрско 
покажува дека не ги почитува законите на ЕУ. А 
тие закони постојат, и токму затоа на Република Хр-
ватска пред да влезе во Заедницата како последна 
членка, таму т ги извадија очите не само да ги усо-
гласи своите со европските закони за правата на 
националните малцинства, туку и најстрого да ги 
почитува и да ги спроведува. Бугарија исто така не ги 
признава националните малцинства и така, „по ев-
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ропски“, си тера, а пак од аспектот на финансиската 
несреденост и справувањето со корупцијата е крајно 
неприфатлив пример, па сепак е во ЕУ и ништо не 
т се случува. За Романија да не зборуваме. Хрватска 
и Словенија водат апсурден и банален спор околу 
името „Теран“, еден вид локално вино кое всушност 
со векови се произведувало под тоа име на целиот 
простор на Истра, се разбира, во тоа време неподелена 
со државни и политички граници како денес. Имено, 
брендирањето на производите е еден од хистеричните 
и хистеризирани модели на внатреевропскиот пазарен 
натпревар. Покривајќи ги големите долгови на оддел-
ни растресени национални економии ЕУ пресипува 
од шупливо во празно. Нема ама баш никаква идеја 
во врска со бегалската криза, туку само состаночи, ги 
навлекува на грешки и маки земјите на Балканската 
рута, ја измамува Турција со ветувања и договори кон 
кои ниту се придржува, ниту има намера тоа да го 
стори. Сета е испресечена со жилет-жици и огради, па 
сега сосема е доведено во прашање и опстојувањето на 
шенгенските граници. И притоа оттаму, од Европската 
заедница, постојано стасуваат само разни закани и ви-
соки тонови. Совршено организиран хаос! 

Деновиве целата светска јавност сведочеше и на е-
ден ступиден, лицемерен и сосема анахрон карневал 
и навистина смешен меѓународен циркус, со некакви 
крајно патетични средновековни алузии на царско-      
-папинските големи завети и алијанси од времето на 
Пипин Мали, Карло Велики и папите Захарие и Сте-
фан II, како и другите европски цареви и папи пред 
нив и по нив. Имено, по повод одбележувањето на 
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шеесетгодишнината од втемелувањето на Европска-
та Заедница, лидерите на 27 членки на ЕУ се собраа 
кај папата Франциск да ја потпишат новата заедничка 
свечена Декларација за иднината на Унијата, во која 
едни на другите искрено си ветија дека Унијата „ќе 
остане неподелена и ќе напредува со различни брзини 
во ист правец“. Какво чудесно вдахновение бараа кај 
папата Франциск само Господ знае, бидејќи уште пред 
да стасаат кај него, тој човек со навистина високи 
морални критериуми сосема јасно и недвосмислено 
ги предупреди дека, без нова визија за иднината, на 
Европската Унија т се заканува одумирање. А таква 
нова визија за иднината едноставно не постои. Ев-
ропската Унија е неповратно заглавена во своето бес-
крајно бирократско, нехумано самољубие до тотално 
слепило. И тоа е единствената тажна вистина.

Затоа во сите сегашни и натамошни фази, и на сите 
нивоа на нашите преговори со ЕУ, треба најенергично, 
беспоговорно и трајно да се отфрлат сите нејзини не-
цивилизациски и без преседан во меѓународното пра-
во барања и очекувања за промена на името на Репуб-
лика Македонија, за редефинирање на нејзиниот уста-
вен поредок и доведување во прашање на нејзината 
унитарност и државниот и територијален интегритет, 
и, се разбира, по однос на ступидните и невидени оче-
кувања и посред(ува)ни барања на ЕУ да го смениме 
нашето историско национално македонско име, и тоа 
само затоа да влеземе во една нехумано организирана 
неоколонијалистичка заедница на нерамноправни др-
жави и народи која всушност не знае ниту каде оди, 
ниту (до) каде ќе стаса.
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9 април 2017, Дневник.мк Online
Михаил Бакунин и Евроpскаtа Унија (pрв дел)
http://www.dnevnik.mk/?ItemID=1F21FF64CD1A874D96832023081A1
CAA

17 април 2017, Дневник.мк Online
Михаил Бакунин и Евроpскаtа Унија (вtор дел)
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=E242B1F90ACE084E97FD
7A6118B9BDBE

Edward Wells: “A New Map of Antient Trace As olso the Northem Parts 
of Old Greece, viz. Macedonia, and Thesalia... Dedicated to his Highness 
William Duke of Gloucester”, Оксфорд, 1700 година. Бакропис, иz-
ворно рачно колориран. Покрај прекрасниот војводски свиток, 
картата по хориzонталата е поделена на два дела. Во долниот дел, 
до јужната граница со Тесалија и источната со Тракија, Македонија 
го zаzема централниот простор, со поzнатите антички македонски 
топоними и хидроними Пела, Хераклеа, Стоби, Аксиус, или Анда-
ри – Вардар и др. (Pella, Heraclea, Stobi, Axius/Andari flus). Во северо-
zападниот дел се прикажани јужните хрватски краишта, т.е. Далмација, 
(Illyrici Pars), а zападно од Македонија е претставен и дел од албанските 
територии,  оzначен со албанска топонимија: Albani, Albanopolis. 
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23 аpрил 2017

ИЛИРИДА – АЛБАНСКА ЕРОТСКА ФАНТАЗИЈА
Полиtичка виагра

Познато е од психопатологијата дека постојат луѓе 
со болни еротски фантазии, кои до манијакалност 
мечтаат по некои за нив недостапни суштества, жени 
или мажи, подготвени дури да извршат и најсурово 
злосторство, киднапирање, силување и убиство, само 
да се дограбат до својот одбран еротски објект. Тие 
и такви тегобни криминални сижеа се честа тема на 
бројните холивудски трилери и хорори, но, за жал, 
секојдневно ги среќаваме и низ страниците на црната 
хроника. Така, во нечиј тивок, чесен, мирен и невин 
живот, како што е нашиот македонски, наеднаш се 
појавува лудак, на кој во мозокот сс му е испремешано, 
и тој смета оти има право на животот, душата и телото 
на својата жртва, уверен дека неговата психопатолош-
ка фантазија е чиста реалност, а не производ на це-
лосна поматеност на неговиот ум, за која веројатно и 
не постои лек освен кошула со споени тесни ракави, 
врзани на грбот.

На времето, додека светот не беше полуден толку 
колку што е полуден денес, мислевме дека Маркиз Де 
Сад ни кажал сс за тој вид психопатолошки појави 
и потиснати соништа, и оти со својата манијакална 
фантазија навистина ги допрел крајните граници. 
Но, еве, гледаме дека не е така, и оти модерната пси-
хијатриска наука ќе мора сериозно да се позанимава 
и со сосема нови, невидени појави на манијакални 
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еротско-политички фантазии, со предзнак на најгрубо 
силување. 

Туѓото – послатко! Туѓата земја – послатка! Туѓата 
историја – послатка! Тоа е вртолумниот ерос на бед-
ната ракатка најпримитивни актуелни и бивши албан-
ски политичари што уличарски, бескрупулозно ни ја 
силуваат татковината, ни ја силуваат нашата родена 
мајчичка Македонија, а притоа нивните болни фанта-
зии одат дотаму што, во моментот на својата хистерич-
на психопатолошка еуфорија и опиеност од ништо, 
гласно, најгласно до кричење и врескање, спомнуваат 
едно друго, заменско име, име на некоја нивна болна 
еротско-политичка фантазија – ИЛИРИДА!

Немам ништо против да си фантазираат, ама не-
ка го прават тоа дома, меѓу своите високи оградни 
ѕидови и тесни прозорчиња. Но кога некој има болни 
фантазии и со нив излегува во јавност мора да знае 
дека тука постојат цивилизациски норми и правила на 
однесување, а постојат и закони: па оние што ги кршат 
– се знае каде им е местото, а оние што се удрени во 
глава – и за нив се знае каде треба да се сместат. Но 
во сегашнава општа лудница во Македонија што ја 
предизвика и што ја овозможи мизерната предавничка 
клика на Зоран Заев, здружена со своите ограбувачки 
и уценувачки компањони платформисти – тие и так-
ви примитивци и тотални аналфабети од албанскиот 
политички круг си дозволија да трескаат црнохумор-
ни измислици и со најступидни мистификации да го 
лажат пред сс сопствениот албански народ. Зашто ние 
Македонците многу добро знаеме дека татковината 
ни се вика Македонија и одлично знаеме каде т е ме-
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стоположбата, со сите нејзини историски, етнички и 
географски граници.

Од друга страна, каде се наоѓа таа албанска исфан-
тазирана Утопија Илирида – тоа никому не му е поз-
нато.

Почитувани албански сограѓани, а и вие почитува-
ни граѓани на Република Албанија, вашите политичари 
бесрамно ве лажат и се обидуваат да ви го затрујат умот 
со една таква бесмислица каква што е Илирида. Такво 
нешто едноставно не постои и не постоело никогаш, 
освен во фантазиите на гореспомантите примитивни 
измамници. Ако Илирида постоаела кога и да е – нау-
ката ќе го знаеше тоа. Зборувам за наука, а не за нечија 
квази-литерарна креација. А егзактната наука ниту 
знае ниту чула за таква земја на светов, особено не на 
местото на кое со илјадници години си постои земја 
Македонија, позната и до најоддалеченото катче на 
светов.

За тоа дали некоја земја некогаш ја имало или ја 
немало на земјината топка најдобро ни сведочат старите 
мапи. Таму е запишано и посведочено сс, и тоа од разни 
угледни светски картографи и историчари, на кои им 
било сеедно и баш им се свиркало дали во најдалечната 
иднина, стотици и стотици години по нивната смрт, ќе 
се појави некоја си невкусна агресивна големоалбанска 
политичарка Дода или, пак, некое си излитено агресив-
но локално големоалбанско политичарче Халили. Тие 
стари картографи, тие големи луѓе што на илјадници 
најдетални географски мапи ја пишуваа и ја напишаа 
светската историја, па и историјата на ова преубаво 
парче наша заедничка земја што се вика Македонија, 
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никогаш и никаде не ја виделе таа Утопија Илирида. 
Таа постои само на нецивилизираните освојувачки 
скици и на политичките чкртаници со фломастер на 
хартии формат А4 на современите големоалбански 
планери, како една бесрамна измислица и неизмерно 
голема лага со предумисла. Искрено се сомневам де-
ка обичниот албанскиот човек во Македонија, оној 
наш добар комшија Рамиз или Аќиф, кој надалеку 
се гордее со своето достоинство и со својата чест, би 
сакал сопствената национална иднина и слава, и ид-
нината и славата на своите деца и внуци да ја темели 
врз една таква аморална, шуплива, квази-историска и 
неодржлива конструкција. 

А еве како стојат работите во реалноста.
Во 2012 година во Музејот на Македонија во Скопје, 

како и во Народниот музеј во Битола, во соработка 
со Археолошкиот музеј на Истра од Пула (Република 
Хрватска) цели три месеци (октомври-декември 2012) 
беа отворени две изложби на стотици оригинални 
стари мапи на Македонија (XV-XX век). Да не беа 
толку слепо загледани само во своите дилетантски 
освојувачки, заговорнички „картографски“ зафати по 
некои приватни станчиња, но и кај тиранските и при-
штинските ментори, овие големоалбански измамници 
што така лесно се расфрлуваат со поимот Илирида, 
можеа да ги видат оригиналните историски карти 
на Македонија во многувековен распон, па дури сс 
до длабоко во минатото, до времето на Птоломеј и  
Појтингер од IV-V век, чија карта исто така беше прет-
ставена на изложбите, и со свои очи ќе прочитаа што 
пишува таму. 
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Проспект zа иzложбата на оригиналните стари мапи на Македонија 
од XV до XX век, одржана во Муzејот на Македонија во Скопје во 
октомври 2012 година, а потоа во декември и во Народниот муzеј во 
Битола. Пред тоа, во 2011 година, во органиzација на Археолошкиот 
муzеј на Истра, иzложбата доживеа голем успех во Пула (Република 
Хрватска), со посета на неколку илјади zаинтересирани посетители. 
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А таму на сите карти пишува МАКЕДОНИЈА, а 
не Илирида, која никаде, ама баш никаде воопшто ја 
нема, ниту пак некаде се спомнува. 

Овде, за крај, само за да го потцртам „импресивно-
то“ научно знаење на големоалбанските „картографи“, 
автори на мапата Утопија-Илирида, на прескок ќе на-
ведам неколку изворни стари мапи на Македонија на 
кои нејзиното големо и славно историско име секаде 
е посведочено јасно и недвосмислено, и секогаш како 
референца на нејзиниот општопознат географски и 
етнички простор.

1. На една од најстарите зачувани карти на стари-
от свет од Птоломеј, со крупни мрсни букви, со грчко 
писмо е впишано името Македонија, а наведени се и 
неколку други македонски антички топоними.

2. На прочуената географска мапа Табула Појтинге-
риана на која е претставена широката мрежа патишта 
низ целото Римско Царство, изработена во IV или во V 
век, а го опфаќа просторот на Европа, Азија (Персија, 
Индија) и северна Африка, Македонија е прикажана 
на VII и VIII сегмент, а меѓу наведените македонски 
антички содржини, посебно е истакнато и убаво е 
прикажано Охридското езеро. Името Македонија, пак, 
со крупни црни букви на жолтеникава подлога е рас-
послано по сета должина на двата сегмента од мапата.

3. На картата на светот поместена во илуминирани-
от „Коментар на книгата Откровение“ од калуѓерот 
Беатус од XI век јасно е впишан поимот Македонија.

4. Херман Шедел во книгата „Liber chronicarum“, пе-
чатена во дрворез во Аугсбург (1497) донесува текст на 
латински јазик под наслов „De Macedonia“, со приказ 
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Dr. Konrad Miller: “Weltkarte des Castorius genant die Peutinger’sche 
Tafel”, Verlag von Otto Maier, Равенсбург, 1888 година. Оригиналната 
мапа, што е zапаzена само во еден примерок, се чува во Австриската 
национална библиотека во Виена. Равенсбуршкото иzдание, од кое 
е преzемена мапава, се чува во Универzитетската библиотека при 
Универzитетот „Јурај Добрила“ од Пула, а во дигиталиzирана фор-
ма му е подарена на Муzејот на Македонија од приватната баzа на 
податоци од Алдо Климан.

на еден македонски град, најверојатно средновековен 
Охрид.

5. Бенедето Бордоне (Венеција, 1528) донесува дел 
од територијата на Македонија со Халкидик и Солун-
скиот залив, со јасно впишано име Македонија.

6. Себастиан Минстер во прочуениот атлас „Cosmo-
graphia Universalis“, печатен околу 1445 во Базел, а по-
доцна препечатуван во голем број изданија, донесува 
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убава карта на Македонија, со нејзино впишано име 
во просторот на нејзината позната територија; на дел 
од картата се прикажани и Грција и Мореа. Името 
Македонија е јасно впишано и истакнато и на низа 
други карти од Минстер со прикази на поширокиот 
балкански простор.

7. Џироламо Рушели на Таблата IX од атласот „Geo-
graphia“ (дрворез, Венеција, 1561) донесува приказ на 
дел од Македонија и од нејзиното егејско крајбрежје, 
како и на целиот тек на реката Вардар, со наведување 
на името Македонија.

8. Вилем Јансон Блае во својот „Atlas maior“, реа-
лизиран во бакропис во 1650 година во Амстердам, 
ја објавува прекрасната карта „Македонија, Епир и 
Ахаја“. На задната страна на француски јазик е печатен 
текст под наслов „Македонија.“

9. Во периодот од 1607 до 1621 следува цела сери-
ја мапи на Македонија во бакропис под наслов „Ма-
кедонија, Епир и Ахаја“, изработени од славниот кар-
тограф Герард Меркатор и печатени во неговиот 
„Atlas minor“ (Амстердам), со прикази на целата тери-
торија на Македонија, од Скопје на север и Кратово на 
свероисток, до Охрид на запад и Кавала на исток, и со 
богата античка и современа македонска топонимија. 
Исто така, и на картата „Valachia, Servia, Bulgaria vnd 
Romania“ Меркатор јасно и изделено го впишува по-
имот Македонија, во просторот што ја претставува 
нејзината територија.

10. На картата на Ален Мансон Мале „Македонија, 
Тесалија, Епир“, печатена во Париз во 1683, е прика-
жан егејскиот дел на Македонија со Халкидик и градот 
Солун.



97...

11. „Македонија и Тесалија“, карта од Филип Кли-
вер, печатена во бакропис од 1697, донесува детално 
внесени податоци за македонските антички краишта.

12. Мортие, според Лауренберг, во 1700 во Амстер-
дам ја печати во бакропис импресивната и прекрасно 
опремена карта „Македонија, татковина на Александар 
Велики“.

13. Историските карти на Македонија од Кристофер 
Селариус со мотивите на Македонија се надалеку по-
знати и прочуени, особено картата „Кралството Ма-
кедонија – Тесалија – Епир“, печатена во Лондон во 
1774 година, со прекрасен свиток со ликот на Филип II 
Македонски на коњ, свртен кон своето Кралство Ма-
кедонија.

14. На австро-унгарската воена специјалка „Карта 
на санџаците во европскиот дел на Турција“ (втора 
половина на XIX век), најјужните прикажани делови 
на Македонија одат по линијата Преспа-Меглен-Серез-
Драма. На таа мошне детална карта на Македонија се 
внесени изворни македонски или современи турски 
имиња на местата на целиот опфатен простор на Ма-
кедонија, од Охрид на запад до источните граници на 
пиринскиот дел на Македонија, каде што се наведени 
сите изворни имиња на градовите и помалите места.

15. Мапата „Србија и Македонија“, издадена од 
Флеминг во Берлин во 1912 година ја прикажува Ма-
кедонија во нејзините познати географски и историски 
граници пред и по завршувањето на Првата балканска 
војна, т.е. нејзиното грубо воено-политичко бришење од 
лицето на земјата. Воедно, таа е и сугестивно историско 
сведоштво за целосноста на Македонија и за нејзина-
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та ограбена територија, разделена помеѓу окупаторите 
Бугарија, Грција и Кралството Србија, зашто, како не-
зависно германско издание, мапата е печатена токму 
во реалниот историски момент, во 1912 година.

16. На картата подготвена за тротомната едиција 
„Историја на македонскиот народ“, (Скопје, 1969) Ма-  
кедонија под тоа свое историско име е прикажана во 
сопствените географски и историски граници, што се 
внесени според Д. Яарановь (София,1933). А освен 
тие граници, внесени се и политичките граници со кои 
Македонија до денес јасно и недвосмислено е одвоена 
од Србија, Бугарија, Грција и Албанија.

“Serbien und Mazedonien” (детал), Flemmings Verlag, Берлин и Глогау, 
1912 година. Мапата ја прикажува Македонија во нејzините поzнати 
географски, историски и етнички граници (територијата оzначена 
со црвена боја) пред Првата балканска војна, и новите политички 
и меѓудржавни граници по нејzиното zавршување. Збирка на Алдо 
Климан.
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Господа големоалбански „картографи“, ова погоре 
наведеново е само нај-најскромен дел од безбројните 
славни историски географски сведоштва за постоењето 
на името на Македонија. Вашата политичка виагра што 
си ја нарековте Илирида никако нема да може да ви 
помогне во постигањето на вашата научно-историска 
машкост (па и кај вас госпоѓо Дода). За тоа е потребно 
многу повеќе: вистинско, втемелено знаење, висока 
научна етика и, пред сс – чест, а не само прчење со куп 
ординарни глупости и невидена приземност и прими-
тивизам.

Впрочем, организирајте и вие изложба на старите 
мапи на „Илирида“, па да дојдеме сите и да видиме ка-
ко изгледала и кај се наоѓала таа ваша небулозна гео-
графско-историско-еротска фантазија.

23 април 2017, Дневник.мк Online
Илирида – албанска ероtска фанtаzија
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=70A5B844F8E3A34CB212
C623EC91D1FC
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28 аpрил 2017

ЗАЕВ СИ БЛАДА ЗА ВЛАДА
Нови избори – за мирен tрансфер на власtа

Еурека!!! Наеднаш сфатив! Зоран Заев воопшто не 
се готви за премиер на Република Македонија, туку за 
претседател на Европската Унија. Едноставно сака да 
му го земе лебот на Жан-Клод Јункер. 

Навистина, тој одамна ја прераснал улогата на ед-
ен мал муртински скородојденец и локален градона-
чалник, но ни функцијата на премиер на некоја си 
балканска државичка што се вика „таа земја“, „ваша 
земја“, или само „земја“, па и „Илирида“, со недоветен 
славомакедонски народ без идентитет – цврст став 
што тој молкум си го споделува со своите најинтимни 
и најпредани големоалбански партнери – и не е баш 
нешто што би му одговарало на неговиот енормен по-
литички капацитет, па еве, одден-наден состаночи и 
постојано нешто шурува со европските амбасадори во 
Македонија. Во настојувањето својот недвосмислен 
европски престижен профил и блескотен меѓународен 
политички подем да го направи уште посугестивен, 
поинтензивен и појасен, тој одеднаш почна да тури-
ра, префрли во петта брзина, и нагло ги засили сво-
ите импресивни дипломатски активности. Па што 
мислите, ако нема некаков таен и добро разработен 
план за правење голема европска политичка кариера, 
зошто толку се растрчал со и околу амбасадорите во 
Република Македонија? 
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Уште пред кратко време се среќаваше само со 
по еден амбасадор: Бејли, па Тимоние, па Бејли, па 
Жбогар, па Бејли, па Тимоние, па Бејли, па Бејли, па 
Жбогар итн., но сега богами почна да ги собира и по 
неколкумина одеднаш. Така деновиве пред себе како 
дечиња во некоја европска граѓанска градинка ги сед-
на амбасадорите на Германија, Велика Британија, 
Кралството Шведска и на Кралството Холандија –
Кристине Д. Алтхаузер, Чарлс Гарет, Матс Стафансон 
и Ваутер Пломп – и им кажуваше нешто страшно 
мудро, а тие, пак, многу фокусирано и крајно вни-
мателно го слушаа и си ги запишуваа неговите ге-
нијални мисли. „Парламентарното мнозинство од 
67 пратеници“, им рекол тој, „е подготвено да ја 
реализира граѓанската волја за промени, изразена 
на изборите на 11 декември“, и продолжил да си бае 
дека „чекорите што следуваат во брзо време се избор 
на нов собраниски претседател и нова реформска 
влада, според деловникот на Собранието, Уставот на 
Република Македонија и законите“. Како осведочен 
граѓански космополитски непатриотски демократ тој 
занесено им рекол на претставниците на европскиот 
дипломатски кор дека сите политички субјекти во 
државата, институциите и поединците со својата од-
говорност треба да го овозможат тој процес и оти би 
требало, според мнозинската волја на граѓаните да се 
овозможи мирен трансфер на власта. 

Слушајќи го без здив, восхитени и импресионира-
ни од мудрозборниот маж, амбасадорите сето тоа сте-
нографски бргу го запишале во своите нотеси како не-
видена мудрост на Заев што без какво и да е двоумење 
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би требало најитно и најстрого да се примени и во си-
те европски земји, па и многу пошироко.

Какво прекрасно друштвенце на виртуелни сени-
шта! 

Добро, не ме чуди што тој примитивен, болно ам-
бициозен и безобѕирен квази-политичар свикува такви 
амбасадорски кружоци за да се слик(ув)а со нив за ме-
диумите. Тој си мисли дека е итар и оти тие гебелсовски 
пропагандни глупости сеуште некому нешто му зна-
чат. Сето тоа е веќе одамна прочитано и видено, и само 
е бескрајно одвратно. Но сепак, признавам, малку ме 
чуди новата мода во меѓународната дипломатијата 
што амбасадори на угледни земји, наместо да се држат 
до државничкото ниво, како последни тепајмајковци 
се довлечкуваат до партиското дувло на Заев штом тој 
им прати некаков ишарет. Не знам, можеби сега така ги 
учат во европските и во американските дипломатски 
високи училишта, или во оние разузнавачки училиш-
та на подземната дипломатија, но во она не така да-
лечно време кога многу добро се знаеше што се ци-
вилизациски вредности и односи, такво нешто било 
незамисливо, а амбасадорите љубоморно ги чуваа 
сопственото достоинство и достоинството на својата 
земја, и не се бламираа со такви мрачни типови како 
надалеку (особено во Албанија и во Косово) прочу-
ениот лидер Заев. Па барем тие се амбасадори и многу 
добро се брифирани за каков човек се работи. Но, за 
жал, во прашање е баш тоа на што помислувате: тие 
го „гланцаат“ токму затоа што предобро знаат каква 
предавничка мостра е тој, и го пуштаат да си блада за 
влада, сс додека ја спроведува нивната за Македонија 
деструктивна агенда.
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Не знам дали во Галуповиот институт во Вашингтон 
прават некакви мерења на глупоста, но секако би им 
го посочил Зоран Заев со целата негова предавничка 
клика. Бидејќи овде очигледно не е во прашање само 
голема оригинална природна индивидуална глупост, 
туку и една навистина софистицирана верзија на груп-
на заевска глупост, лабораториски усовршена до крај-
ни граници, со еден збор – Мајка на сите глупости.    

Зашто, еј!, додека цела Македонија е крената на 
нозе, и сиот македонски народ во татковината и во 
иселеништвото, со цел да ги зачува унитарноста и 
интегритетот на Република Македонија, нејзиното ис-
ториско име и името на македонскиот народ, како и 
рамноправноста на сите наши народности, масовно 
и судбоносно решително протестира против него и 
против неговото незапомнето, гнасно велепредавство, 
тој опуштено си пие кисела водичка со неколкуте ев-
ропски амбасадори и лежерно дрдори за нешто толку 
апсолутно невозможно и нему сосема недостижно 
– да ја преземе во свои раце судбината на Република 
Македонија и на македонскиот народ. Тоа нема да се 
случи никогаш, а не „бргу“, како што катаден веќе со 
месеци, па еве сега и пред амбасадорите, си прави бај-
рам на умот! 

Може Заев по цели денови и ноќи да им коленичи 
на странските дипломати и да им ги лиже стапалата, 
да гледа во нив богови и да ги повикува на помош да 
го искачат на власт, да ги поттикнува да го притискаат 
и да му го тријат носот на претседателотл Иванов, по 
разни хотели да прави подмолни тајни заговори за 
создавање парасобрание и нелегална влада и да сми-
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слува државен удар, може да им ветува на своите 
големоалбански компањони со кои до гаќи се слижал 
сс што ним ќе им текне – но тоа е само негов и нивен 
филм што никогаш нема да го гледаат во Македонија. 

Понекогаш и глупите научуваат по нешто, само 
треба илјада пати тоа да им се повтори. Но со Заев, за 
жал, не е така. Тој и во таа смисла е вистински редок 
исклучок. Па затоа илустративниот пример, што ќе го 
наведам овде при крајот, им го упатувам на оние луѓе 
од неговиот поблизок и поширок табор на кои не им 
се оди на испитување во Галуповиот институт заради 
неизлечливата глупост на нивниот трчи-лажи водач.

Госпоѓа Тереза Меј, со несомнено сосема цврста 
премиерска позиција, реши да распише вонредни пар-
ламентарни избори, зашто оцени дека нема солидно 
мнозинство во сегашниот состав на парламентот, што 
е од пресудна важност во периодот на претстојните 
нужни големи реформи и важни одлуки во врска со 
брегзитот, како и со инднината на земјата воопшто. 
И, очекувано, од парламентот доби поддршка за нови 
избори, зашто тоа е и единствено логично. Таму, во 
Велика Британија, како што гледате, никој не се пла-
ши од нови избори како што овде во Македонија се 
плашат Заев и неговите истомисленици. Е сега, ако т 
ја потврдат довербата на потенцијалната нова влада 
на Тереза Меј – таа потребните реформи лесно ќе ги 
спроведе. Во спротивното, барем нема да ја малтретира 
Велика Британија, ниту самата ќе се измачува да го 
оствари невозможното. 

А Заев и неговата шарена и прошарана компани-
ја безмилосно ја тормозат и ја мрцлават Македонија 
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со една натегната мрачна коалиција, постизборно 
создадена врз Огромна! постизборна измама, пред 
сс на сопственото избирачкото тело, и само со една 
единствена цел, преку големоалбанската Платформа, 
што пак тие во последно време на галено си ја вика-
ат Декларација (ајде, бре!), да се разобличи и да се 
уништи Македонија. Големоалбанските коалициски 
партнери на Заев само во тој поглед и меѓусебно си 
ја држат бесата. А да не е во прашање тоа прими-
тивно дрпање на Македонија – е, одамна би си ги 
извадиле очите, колку што многу се сакаат. Па сите 
го гледаме и го знаеме тоа, нели? Меѓутоа, во тој 
валкан нецивилизациски големоалбански заговор за 
уништување на Македонија тие се навистина многу 
јаки, нема што; јаки се исто онолку колку што се јаки 
и Заев и неговата предавничка клика во реализација-
та на истата заедничка коалициска големоалбанска 
цел. Може да се рече дека меѓу нив, во таа перверзна 
коалиција, има совршена љубовна хемија. Само, се 
прашувам, што ќе биде со обљубениот кога по првата 
брачна ноќ љубовта нагло ќе спласне и ќе стане нешто 
сосема друго?  

Нејсе. Спротивно на гореспомнатата премиерка Те-
реза Меј, големиот европолитичар и евростратег Заев 
како расипана лонгплејка само ги повторува фразите 
за големи општествени реформи и... тра-ла-ла... Сс ни 
е познато. Но како мисли тој тоа да го спроведе, кога 
во парламентот сс му виси на тенки нишки и, еве, нај-
после, никако да се дограби ни до најниските нивоа на 
законодавната и извршна власт, што одамна urbi et orbi 
го вети. Си спомнувате, најавуваше дури и прецизни 
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датуми. Па ништо. И сега ова ќе трае, и ќе трае...и ќе 
трае.

Затоа вие, почитувани господа, што на овој или на 
оној начин сте се нашле на неговата парламентарна 
страна, веднаш прекинете ја оваа ступидна агонија. 
Бидете чесни кон себе си, кон своите деца, кон својот 
народ и кон својата татковина Македонија – застанете 
за миг на вистинската страна, и заедно со мнозинство-
то македонски парламентарци енергично побарајте 
одржување нови избори. Само тоа е добро. Само тоа 
е чесно и само тоа е патот достоинствено да си го за-
служите своето место во македонското Собрание, и во 
македонската историја, и без срам и црвенеење секое 
утро да си се погледнете в огледало. Само на тој на-
чин ќе ви биде подарено големо продуктивно време, 
заедно со сите нас, со својот народ, да ги исправите 
сите грешки, пропусти и штети што се направени во 
нашето неодамнешно минато, и со вистинско а не вак-
во предавничко парламетарно мнозинство ќе имате 
сосема одврзани раце за реализација на длабоки, ква-
литетни реформи што, бездруго, т се нужно потребни 
на Македонија. 

Пуштете го Заев. Тој Заева, Заева и до Заева. Про-
стете, сакав да речам: лажа, лажа и долажа. Тој е по-
литички сосема мртов, без никаква иднина, иако, 
додека може да се потпира врз вас, ќе биде способен 
на Македонија да т создаде уште многу тешки и не-
поправливи штети. Но, да бидеме сосема коректни 
кон него, мора да признаеме дека и тој има постигнато 
еден голем идиотски резултат: неизмерно е заслужен 
за ова хистерично, незапирливо распламнување на 
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старото, мачно, неизлечливо лудило за создавање Го-
лема Албанија и за сета страшна политичка и нацио-
нална агонија низ која веќе неколку години минува 
Македонија, и сите ние со неа. 

28 април 2017, Дневник.мк Online
Заев си блада zа влада
http://www.dnevnik.mk/?ItemID=7F8720B286C60B458EFAF5AB9EAF
D552

28 април 2017, Курир.мк Online
Заев си блада zа влада
http://kurir.mk/makedonija/vesti/zaev-si-blada-za-vlada/

Franz Johann von Reilly: “Die Landschift Mazedonien”, (Schauplatz der 
funf Theile der Welt), Виена, 1791, бакропис, иzворно колорирано. Рајли 
донесува антички и современи содржини на Македонија, одредувајќи 
ги доста прециzно нејzините географски, историски и етнички граници. 
Под свитокот авторот дава и една интересна информација дека во Ма-
кедонија во тоа време немало пошта. Збирка на Алдо Климан.
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5 мај 2017

КАКО ЗАЕВ ГО ЗАПАЛИ 
МАКЕДОНСКИОТ ПАРЛАМЕНТ!

Mazedonische Reichstag 
(Самрачна гангсtерска драмолеtка)

Општопознатото сценарио со палењето на герман-
скиот Рајхстаг во 1933 очигледно им беше најомилена 
лекција по историја на оние што на 27 април ја изведоа 
онаа самрачна гангстерска драмолетка во македонско-
то Собрание. Инсценирај, запали, обвини, ослободи се   
од своите политички противници! Нацистите во тие не-
шта беа навистина мајстори, а еве современава историја 
ни покажува дека тие, за жал, и денес имаат свои верни 
фанови, како што е групата партиски насилници што 
некни, без срам и перде, извршија гнасен државен удар 
во срцето на македонската државност и законодавност 
– во македонскиот парламент. За таа лекција научена 
од најцрната историја на Европа, кај своите нарачате-
ли од Албанија, Косово, и кај нивните протектори од 
Америка и Европската Унија едвај ќе извлечат двојка, 
но никако не и петка. Имено, иако мора да им се при-
знае дека во тој подмолен чин се впуштија крајно ули-
чарски дрско и невоспитано, што само на тој начин 
од нив и можеше да се очекува, па дури тоа со денови 
и го најавуваа, сепак пресвртничкиот перформанс им 
испадна ептен дилетантски и провиден, па така целиот 
свет можеше да ја види сета карикатуралност и беда 
на таа гангстерска едночинка, изведена од обневидени 
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политички креатури, вистински отпадници од демо-
кратијата.

Еве како се случи тоа. Редовната конситутивна 
седница на Собранието за тој ден беше уредно за-
клучена, и парламентарците полека почнаа да си за-
минуваат. И тогаш седокосиот Ферид Мухиќ, кој за 
жал својата филозофска мудрост тој пеколен ден си ја 
заборавил дома, наеднаш викна, се провикна: „Сега му 
е мајката!“ – и бесната предавничка и големоалбанска 
клика се стрча околу него, а Зоран Заев револверашки 
брзопотезно од едно место си го изваде, малку го за-
бриша, со целувка го благослови и на Талат Џафери 
му го предаде на широка демократска употреба над 
македонскиот народ и на народностите прочуеното 
големото фрчкаво пенкало со јајца на крајот. Аферим, 
бре Заев! За доброто на македонскиот народ можеше 
и да си го оставиш таму каде што ти беше. Иако тие 
на кои им го даде, многу бргу пак ќе ти го вратат на 
истото место, но уште поголемо, да имаш со што да 
се гордееш, како ти, така и фрчкнатиот креатор на тој 
револуционерен демократски пронајдок во кој и са-
миот ќе има можност да се наужива.

Црна се чума зададе над Македонија

Смирен, секогаш цинично насмеан, големиот демо-
крат и ангажиран европеец Јоханес Хан, восхитен од 
настаните, кои очигледно, како и нашите домашни 
дипломатски крлежи, по моби-линк ги следеше во ре-
алното време, и воодушевен од толкав висок степен на 
непочитување! на демократските, законски и уставни 
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процедури во работата на македонскиот парламент, 
веднаш ведро изјави: „Добро е, демократијата мора да 
оди напред!“ 

Ве молам, почитувани, простете што ќе се изразам 
прекултурно: но го боли Јоханес Хан за Македонија! 
Како црна чума ни се зададоа тие и таквите загриже-
ни за нас и за нашата судбина, и заедно со домашни-
те херпес-предавници и херпес-големоалбанци, ни го 
скараа и ни го поделија народот со фрлена трошка 
космополитиски и не знам какви сс не илузии и глу-
пости. 

Сто и педесет години без прекин мачно крвари 
македонскиот народ поради европските и светски 
неранимајковци што си играат мајтап со нас и со на-
шата судбина, што безмилосно ни го растураа, ни го 
растурија, и натаму ни го растураат домот, нашата 
татковина Македонија, што немилосрдно нс убиваа, 
што нс раселуваа и нс раселија, што нс денационали-
зираа и што подмолно нс раскаруваа меѓу самите себе 
– и уште не им е доста! 

Јагнеtо и волкоt

Но на македонскиот народ му е доста! Доста ни е да 
слушаме како јагнето му ја мати водата на волкот! А 
бе, не изедоа, и пак ние сме кабаетлии! И токму затоа, 
презаситен од понижувања и навреди од никаквеци, 
домашни и странски, народот некни оправдано пламна 
и влезе во Собранието да си ја брани својата матица, да 
си го брани својот законодавен дом, своето име и ин-
тегритет, своето минато и својата иднина. Домашните 
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политичари нека бараат и нека наоѓаат фини зборо-
ви за да ја загладуваат грубоста на настаните, и тоа е 
во ред, тоа им е работа, но на општата префинетост 
и цивилизациска деликатност во осудувањето на фи-
зичките пресметки до кои дојде, од тепаниот пре-
давнички лидер Заев слушаме само најгруби закани од 
бесната, запенета уста, а од далечната Америка и од, 
парадоксално, уште подалечната Европа ни стасуваат 
само студени официјални пораки дека тие убаво ќе 
соработувале со криминално избраниот Талат Џафери. 
Па кој е тука луд?! Тоа сигурно не е македонскиот на-
род, кој многу добро знае што му се прави и што уште 
му се готви.

Револверашкаtа демокраtија на Заев

На тој „свечен“ ден, на тој „празник“ на нашата „де-
мократија“, како што го доживеа вдахновениот Зоран 
Заев, тој и сосема јасно му покажа на целиот свет како 
мисли да ја води државата. Парламентарците, идните 
членовите на владата и нивните телохранители, во 
иднина на седниците во Собранието и во владата ќе 
доаѓаат добро вооружени со пиштоли, мавзери и со 
друго софистицирано оружје, и штом нешто запне во 
дискусијата ќе го прашаат лидерот „претседателе, да 
пукаме ли?“ – а тој ќе рече „пукајте“, како што на-
прави на 27 април во Собранието, и тие пукаа; а пак 
на оние што не му се по волја ќе им рече: „бегајте што 
подалеку, да не ве видам!“ – како што убаво си се из-
рази на прес-конференцијата наредниот ден. Супер! 
Државнички! Само што Македонија, господине Заев, 
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не е Сицилија, и тој ваш калем нема тука да се фати. 
Вам ви е многу добро познато каде во најблиското наше 
соседство совршено успешно цути и се шири таквиот 
грозоморен мафијашки, револверашки бршлен.

Заев нов влијаtелен член на МАНУ

Меѓу безбројните мудрословни најави на Заев де-
ка Талат Џафери наскоро ќе биде избран за спикер 
на Собранието, посебно интересна беше онаа негова 
блескотна изјава, оној вистински изблик на лидерска 
решителност дека, ако треба, парламентарното мно-
зинство од 67 пратеници својата седница ќе ја одржи 
во МАНУ, и оти таму ќе се избере новиот претседател 
на парламентот. Ај што тој е сосема улав, ама од МАНУ 
не се слушна ни М ни А ни Н ни У, барем да му ка-
жат нешто, да не треска глупости, да му речат „па не 
може тоа така, бре Заев“, барем нешто малкуцка да 
демантираа, онака ли(з)гаво како што знаат. Но не, 
тие тоа енергично си го премолчија и, признавам, 
почнав искрено да се сомневам дека Заев (а можеби 
дури и како потенцијално нов академик) цврсто ја 
држи МАНУ за веќе често спомнуваните и опасно 
смирисани јајца на крајот од големото фрчкаво ака-
демско пенкало. Но ако не е така, тогаш МАНУ, 
или АЛМАНУ, или само АЛНУ нека повели, за тој 
чуден настан и за таа уште почудна изјава на овој 
истакнат македонски првенец, јавно, со официјално 
Соопштение да му се произнесе на македонскиот 
народ. Зашто, господа академици, или тоа што оста-
на од вас (со оние навистина неколкумина чесни ис-
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клучоци), треба да знаете дека секоја секундичка од 
вашето длабоко потонато молчење за судбоносните 
настани што од темел ја тресат сегашноста и иднината 
на Република Македонија и на македонскиот народ и 
народностите е едно големо, тешко одбројување кон 
нашата македонска Небиднина, а на народот од тоа 
одбројување силно и ужасно болно му татни во ушите 
и во срцето, и тоа ваше бесчувствително молчење и 
ладнокрвна рамнодушност никогаш нема да ви ги 
заборавиме. Зашто на коцка е ставена опстојноста на 
она што ни е најсвето, опстојноста на Република Ма-
кедонија!

5 мај 2017, Дневник.мк Online
Како Заев го zаpали македонскиоt pарламенt
http://www.dnevnik.mk/?ItemID=8F4567F9B4C9C24F86291D942005A
6B2
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6 мај 2017

КРИМИКРАТИЈА И ДЕМОКРАТУРА
Триумф на pолиtичкиоt pримиtивизам

Секој морал има свои пет минути. Така и неморални-
от политички дилетант Зоран Заев и неговата предав-
ничка партиска и коалициска големоалбанска клика 
мангупски се дограбија до својата бедна петминутна 
слава на владетели. Тоа штиро дрвце неоти ќе роди не-
што, како што вели македонската народна поговорка, 
бидејќи не беше кадарно само, по природен пат, од до-
машна плодна семка да никне, ниту пак да пушти здрав 
корен и да израсне од срцевината на македонскиот 
народ и од неговиот богат национален хуманистички 
дух, туку со мачни тегавења, буткања, натегања и тур-
кања со сите сили и севозможни притисоци и гнетења 
од страна на безмилосни странски замешатели што 
веќе со години политички ни ја копачат и ни ја прео-
руваат Македонија и како пијани милијардери со 
жолти жолтици го купуваат поткупливиот дел од ма-
кедонскиот политички и медиумски простор, едвај ус-
пеа да вирне од црното приземје и подземје, опасно 
морално заѓубрувано и заѓубрено, загадувано и зага-
дено до непрепознатливост од истите тие што ни го 
отруја народот до самоомраза и до самоистребување.

Така, како некогашните мрачни латиноамерикан-
ски хунти, државата ни ја запоседнаа криминалци и 
корумпирани луѓе со сомнително минато и матна се-
гашност. Иако тоа институционално лудило и сите 
ние самите со сопствени очи го гледаме среде бел ден, 
нема зошто исцело и без задршка да не му веруваме и 
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на добро информираниот инсајдер Зеќирија Ибрахи-
ми од Движењето Беса кој во македонскиот парламент 
официјално изјави, а и пошироко образложи, дека 
владата на Зоран Заев е полна со корупција и криминал. 
А ние веднаш додаваме: првиот и најистакнат меѓу 
нив е Зоран Заев, кој, притоа, како премиер на само 
половина народ, ете, има уште и таков сериозен по-
литички дефект да биде само полупремиер. Сите го 
помниме, нели, неговиот незаборавен уметнички лик 
на бесрамен и невоспитан криминалец и изнудувач од 
сугестивниот но мачен документарен филм на стру-
мички дијалект, ремек-дело на седмата уметност од 
македонскиот црн бран под оскаровски наслов „Зоран 
Заев бара поткуп“. Ги молам оние македонски граѓани 
што сеуште не го гледале, а и другите заинтересирани, 
веднаш да си го побараат на интернет (https://www.
youtube.com/watch?v=5ptCYSaLFRI)* каде што тој гени-
јален филм континуирано со успех се прикажува и 
досега го имаат видено 205.511 гледачи, а таа бројка 
секој момент незапирливо се зголемува. Уживањето 
ви е сосема бесплатно и е многу поучно. Па, зошто таа 
криминална хорор приказна со Зоран Заев како главен 
лик, сегашен премиер на „полојна“ народ, некој да ви 
ја прераскажува?

Веднаш до него ете ти го и конвертитот со уметнич-
ка брада Талат Џафери (прво ЈНА, па АРМ, па ОНА, 
а сега којзнае што), прославен со криминалното учес-

*Во меѓувреме, веднаш по zапоседнувањето на власта, Заев и неговите 
соработници итно го блокираа тој многу посетуван линк на YouTube 
каналот. Сега филмот „Зоран Заев бара поткуп“ може да се види на 
следниве линкови:  (https://www.youtube.com/watch?v=ladDS4RuPLQ) и
                      (https://www.youtube.com/watch?v=s1GYSX1jhHk)
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тво во државниот удар од 27 април, по што без срам 
и перде незаконски и комплексашки си заседна на 
претседателското столче во македонското Собрание, 
веднаш пучистички воведувајќи во пракса низа неза-
конски и противуставни постапки и протоколи, од 
топорењето на албанското знаме во официјалниот ка-
бинет на собранискиот спикер што тој дрско го узур-
пира, до обраќањето на албански јазик од местото на 
претседател на македонскиот законодавен дом. 

Затоа е сосема разбирливо што херојската галерија 
карикатури и креатури што едноумно, во цврст, ни-
когаш нераскинлив меѓуетнички блок си се наредија 
во македонското собрание и во македонската влада 
зад овие двајца корифеи и високодостојници на совре-
мената македонско-албанска кримикратија, веднаш 
доби и одглас во познатата македонска народна песна 
„Шарен-паша“, која оди вака:

Ајде ред се редаt, мале, црниtе pучисtи, 
комpарtијци, мале, с големоалбанци. 
На чело им седиt, мале, Зијадине Села,
до него ми седиt, мале, Талаt Џафер бегоt,
а до него, мила мале, Зоран-pаша Заев.
Кафе pијаt, молчаt молкум, јадаt шеќер-локум.
Проговараt црни Заев: „Нема, бре, Плаtформа,
Хуриеt ви давам, браќа, с мојава Програма“.
Одговараt Села јунак: „Не лудувај, Зоран-pаша! 
Ферман дојде од Тирана, Тирански tефtери,
tи ни даде љуtа беса – Хуриеt за злаtна кеса!“

Збор збореа за барјакоt в одајаtа на сpикероt.
Тивко шеptиt Шарен-паша: „Ако згрешил Џафер бегоt,
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ќе си tргне црвен барјак со орелоt сос две глави“.
Се намурtи Џафер бегоt: „Заев-pаша, Шарен-pаша,
од Мурtино сарај-село с високи чардаци,
дилми бевме црни браќа pри државен удар,
ме pрегрна, pрв ме гушна, од синија не tе делам.
Како сега tака збориш: Ако згрешил Џафер бегоt?
Добро да си чуваш, Заев, овој орел сос две глави! 
Еднаtа е моја, другаtа е tвоја! Слушај шtо tи велам.“

Инаку, почитувани читатели, за оние на кои слу-
чајно не им е позната таа информација, веднаш да 
речеме дека големоалбанскиот качак Зијадин Села 
што се појавува опеан во уводниот дел од цитираната 
епска песна, од пијаните големоалбанци нарекуван 
и „нов Хасан Приштина“ и хистерично поздравуван 
со масовно пукање во воздух (што е сосема во духот 
на значајната реформска најава на премиерот на „по-
лојна“ народ Зоран Заев дека „ќе се пука!“), е многу 
познат и јавно докажан хиперактивен шовинист и 
мрзител на македонскиот народ, на кој му е мрско сс 
што е македонско: и македонскиот идентитет, и името 
Mакедонец, и македонското знаме, и македонскиот грб, 
и македонската химна, ама баш сс, освен, се разбира 
– како и на сите непоколебливи тираноплатформисти 
– македонската пратеничка фотелја и пратеничката 
плата во денари, печатени на македонски јазик.

Бидејќи премиерот на „полојна“ народ Зоран Заев, 
како што видовме, е голем љубител на македонската 
скриена кинематографија, ќе продолжам уште малку 
со седмата уметност.

За таквите како него и неговата најблиска предав-
ничка и големоалбанска братија, кои со политичко на-
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силство и уништувачки шарени и други дејанија при-
времено се искачија на власт, уверени дека од никој 
и ништо наеднаш станале некој и нешто, големиот 
италијански режисер Бернардо Бертолучи веќе одам-
на го сними својот прочуен филм „Дваесеттиот век“, 
кој го опишува подемот на фашизмот во Италија кога, 
под маска на социјална авангарда, уличниот џган, 
насилници, комплексаши, мрсулковци и луѓе неус-
пешни на секој можен начин поради некои сложени 
историски и општествено-политички околности преку 
ноќ успеваат да се издигнат во средината и да се намет-
нат како моќни фактори во јавниот и во секојдневниот 
живот на обичните нормални луѓе. Насекаде царува само 
нивниот, сега ослободен бес, изживување и одмазда. Но, 
нивниот крај е беден. Бертолучи ја даде универзалната 
слика на подемот и падот на таа општествена мизерија, 
со врвно одиграната ролја на Доналд Сатерленд. Но 
во случајот на Сатерленд тоа сепак беше само една у-
метничка ролја, за разлика од галеријата најшарени 
ликови и калапи од нашата кримикратија кои се апсо-
лутно реални и застрашувачки слични со оние од слав-
ниот филм на Бертолучи.

И еве уште малку филм. Како да не се случило ништо, 
како да се штотуку излезени од најпрестижни светски 
универзитети и успешно се искачуваат по скалилата на 
својата јавна и политичка кариера, а не како да се тоа 
што се – лица кои што уриваа и уништуваа сс околу 
себе додека беа во опозиција, други, пак, со крваво 
оружје в рака однатре насилно атакува врз Република 
Македонија и го поткопуваа и го уриваа македонскиот 
државен поредок, а потоа сите заедно учествуваа во 
најгнасните валканици на меѓународната заедница 
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против Македонија и македонскиот народ, сервилно, 
сесрдно, бедно предавнички трчајќи како продадени 
душички од амбасада до амбасада по ништителски, 
антидржавни и антинационални инструкции и сове-
ти и, најпосле, учествуваа во мрачниот, сквернителен 
државен удар во срцето на македонската државност, 
во Собранието на Република Македонија – тие што 
цело време одеа по работ на политичкиот и иниот 
криминал, а најчесто и сосема од другата страна на за-
конот, сега сакаат ние наеднаш да ги доживееме како 
уважени граѓани, како господа во фракови и цилиндри, 
и со пеперутка-машни, само затоа што седнале во др-
жавните фотелји, пуштиле уметничка брада, или летале 
со аероплан во Брисел. Тоа ништо не значи. Не си во-
образувајте дека некого сте импресионирале. 

За таквите, ете, и Френсис Форд Копола има сни-
мено филм под наслов „Кум“. Сигурно сте ги гледале 
сите три продолженија. Но неговите ликови, свесни за 
својата длабока потонатост во криминал и подмолност, 
настојуваат лека-полека, но дури во третото генераци-
ско колено, да излезат од сенката на својот валкан 
финансиски и јавен, граѓански подем. И сепак не ус-
певаат! Засекогаш остануваат во маѓепсаниот круг 
на своите безбројни мафијашки гадотии и злодела. А 
господата од нашиот актуелен владетелски политич-
ки филм би сакале некако веднаш, веќе денес, како 
ништо да не се случило вчера, да ги доживееме како 
наши најблагородни јавни претставници со кои си-
те се гордееме, во татковината и во светот! Па ние 
умираме од срам што ве имаме такви, а пред очите 
живо ни се вртат сите ваши довчерашни и сегашни 
предавнички гадости што ги направивте и што ги 
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правите и натаму со цел да ја уништите нашата пре-
красна земја Македонија, да т го одземете славното 
име, достоинственото минато и иднината, и да му ги 
одземете името и душата на македонскиот народ. И 
токму за таквите расипани како вас Френсис Форд Ко-
пола го сними својот филм со универзална порака што, 
еве, стаса и до пред вашите врати. Но вие сеуште сте 
во првото продолжение на филмот, кога ги правите 
најподземните и највалкани работи, иако, како и кај 
Копола, ниту во треттиот дел од филмот никако не би 
можеле да станете господа, затоа што едноставно не 
сте тоа, туку она сосема спротивното.

На ова место на нашата црна фарса низ мислите 
наеднаш ми прелета и онаа историски важна порака 
на демократорот Заев, искажана само неколку минут-
ки пред да стане премиер на „полојна“ народ, кога ав-
торитетно, дури авторитарно, а секако демократурно 
им порача на оние што ќе бидат на високите, како и 
на оние на пониските, па дури и на оние на најниски-
те функции: „Да ми водите грижа за граѓаните, оти 
ќе има оставки и разрешувања“. И така, со еден мал 
граматички детал, со една банална посвојна заменка 
„ми“, Заев како некаков си царски баќушка, уште не-
прогласен за премиер на „полојна“ народ, си ги при-
свои македонските граѓани. 

Е, во тој момент во пленарната сала на парламент-
от наеднаш се слушна стравотно тропање, клопотење, 
чкрипотење и тресење на коските на сите потенцијални 
високи функционери, функционерчиња, и функцио-
нерченца заради таа голема и застрашувачка закана 
од страна на малото македонското предавниче Заев, 
кое само пет минути подоцна, пред црната полноќ на 
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Македонија, ќе стане премиер на полојна народ. А осо-
бено страшно се исплашија неговите големоалбански 
партнери, од една страна затоа што си спомнија колку 
беше ептен тешко да се преговара со него за Тиранската 
платформа, која тој едвај ја прифати за една минутка, 
а и затоа што некои од нив или читале од книгите во 
кои за тоа пишува, или пак некои меѓу нив, како, да 
речеме, бившиот офицер на ЈНА Талат Џафери, дури 
ги имаат и во живо сеќавање историските зборови на 
Слободан Милошевиќ кога пред триесет години во 
Косово Поле на илјадници Срби кои викаа „Бију нас!“ 
им порача: „Нико не сме да вас бије!“ (иманентното 
продолжение на таа реченица беше: Ја сам ту да вас 
браним! – А општопознато е како ги одбрани).

Затоа би било подобро Заев да не ја користи онаа 
присвојна заменка и да не нс брани од себе и од свои-
те продадени и големоалбански министри, иако сега 
знаеме дека барем „полојната“ македонски граѓани не-
кое време ќе можат да си живеат безгрижно, во мир, 
зашто се под директна партиска и партнерска закрила 
на шарениот државник Зоран Заев кој, видовме, на сите 
страни се заканува со страв и трепет. Другата полови-
на народ нека му мисли. Веќе се виде дека треба да 
му мислат дури и зградите, и спомениците и огради-
те што ќе се уриваат. Нека му мислат и писателите и 
стотиците книги, новинарите и весниците печатени 
во последните десетина години, надвор од досегливо-
то креативно време на демократорот Заев! И притоа 
особено се изложени на погубна опасност старите 
весници по градските библиотеки, по таваните, по 
контејнерите и секаде каде што ги има, зашто според 
примерот на товариш Сталин, се очекува премиерот на 
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„полојна“ народ Заев наскоро да формира и стручно 
тело (таен проект „Ножици“) за сечење на сите непо-
желни написи и фотографии на омразените луѓе во 
досега објавените годишта. Гнилата конзервативна 
национална историја на Македонија мора итно да се 
уништи и да се тргне од пред очите на новите шаре-
ни граѓански поколенија без идентитет. Тој прочуен 
сталинистички метод за бришење на неподобната ис-
торија, истакнатиот српски есеист Јовица Аќин го на-
рече Фотоморгана. 

Е, под оваа и вака склепана власт на полојна народ, 
власт однапред евтино продадена на меѓународните 
центри на моќ и на големоалбанските планери, Маке-
донија може да стане само таква Фотоморгана: исечена 
од историјата и од стварноста.

Многу нс избламираа, нс понижија и натаму нс по-
нижуваат тие уличарски неранимајковци. Но, сакан 
мој народе, крени ја главата. И ова зло ќе помине. 
Што и да се обидат да ни направат, па дури и да успеат 
да направат уште поголем зијан од овој што досега го 
направија – ќе најдеме сили тоа да го поправиме. И 
особено доколуку и онаа таговна „полојна“ народ што 
сеуште слепо му верува на Заев итно се свести и сфати 
колку е прекрасно чувството кога, по понижувањето, 
стануваш од коленици. 

6 мај 2017, Дневник.мк Online
Кримикраtија и демокраtура
http://www.dnevnik.mk/?ItemID=7D8E2ECEC2E55D46976A8B37E26C
D959

7 мај 2017, Македонски збор, Детроит
Кримикраtија и демокраtура
http://www.bukovo36.com/435276682
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8 мај 2017

„ПРАВДА“ ОСТВАРЕНА СО НЕПРАВДА
– Е НЕПРАВДА

Најнапред еден краток пријателски одговор на по-
читуваниот читател, кој во својот коментар на мојата 
колумна „Како Заев го запали македонскиот парла-
мент“ објавена на страниците на порталот „Дневник“ 
го постави следново реторичко прашање: „А како тре-
баше да постапи мнозинството во Собранието? Со ме-
сеци да чека да се завршат репликите и контрарепли-
ките на пратениците на ВМРО?“

Мојот одговор гласи: Да, зашто „правда“ остварена 
со неправда – е неправда. А државниот удар извршен во 
македонското Собрание, а тоа беше школски пример за 
државен удар – тоа е неправда.

Државниот удар како воено-политички феномен 
не е никаква мистерија. Ние постарите во XX век се 
нагледавме најодвратни и најбескрупулозни државни 
удари низ целиот свет, и затоа многу добро знаеме 
што е државен удар а што не, исто како што знаеме, 
кога на небото има тешки оловни облаци, како денес 
над Македонија, а од сите страни светкаат молскавици 
и ечат грмотевици, дека врз нас ќе се истури стравотен 
порој. Затоа ви велам: во Собранието на Република 
Македонија се случи класичен, дури најприземен др-
жавен удар, и оние што го изведоа многу добро го 
знаат тоа, за разлика од „навивачите“ од страна што, 
за жал, ќе искочеа од својата кожа, не можејќи веќе да 
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ја дочекаат разврската на редовната демократска про-
цедура каква што има во сите цивилизирани земји, 
па колку и да трае, и посакувајќи ваков драматичен 
крај на „претставата“ каков што се случи, без оглед 
на тоа какви погубни последици ќе има тоа за целото 
македонско општество, за народот и за државата, па и 
значително пошироко. И ете, разврската пукна, дури 
и буквално, со револверски истрели меѓу народот во 
Собранието. Нестрпливите „навивачи“ „Заев веднаш 
да го премине Рубиконот“ доживеаја моментална 
катарза, а сега, драги мои луѓе, ви следуваат низа 
грозни изненадувања и тешки разочарувања, кои, го 
признавале вие тоа или не, веќе ги почувствавте со 
дрското, примитивно и казниво, узурпаторски вденато 
знаме на друга држава во срцето на македонскиот нај-
висок законодавен дом. А еве, следи и брзопотезно 
безумно разобличување на судовите, па веднаш потоа 
и на другите институции, па целосен „распашој“ на др-
жавата...  

Државни удари

Имено, Заев и неговата клика не се никакви пучис-
тички иноватори. Сите методи, сите протоколи и по-
стапки за подготвување и извршување државен удар се 
добро познати и совршено разработени од страна на 
големите милитантни играчи, кои уживаат во тоа да се 
изживуваат врз судбините на народите. Едноставно, 
за тоа старо меѓународно зло постои многу банален 
урнек: најнапред предизвикување нестабилност во др-
жавата, подбуцнување и финансирање немири и не-
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реди, ширење невистини и лаги низ поткупени или 
уценети медиуми, подготвување групи за создавање ма-
рионетска власт и организирање потенцијална воена 
„жива сила“ на теренот, подгревање на сс поголема 
напнатост и нетрпение помеѓу нас’сканите интересни 
идеолошки, политички, етнички или верски групи, по-
стапна и сс позасилена ескалација на „револуциите“, 
и чекање погоден меѓународен момент за извршување 
државен удар. И тоа е тоа. Нема тука никаква тајна. 
Можеби сега и вам ќе ви се види попознато тоа што се 
случи во нашето Собрание? 

А, згора на тоа, секогаш однапред се знаат и тра-
гичните последици: целосна агонија и губење на са-
мопочитта на народот и на општеството во кое др-
жавниот удар е извршен, економски и политички 
хаос, закани, насилство, судски и физички одмазди, 
најразновиден терор од страна на мрачни, неканети 
гости, безмилосни туѓинци и, најчесто, избувнување 
долгодишна граѓанска војна, со вмешување на заинте-
ресираните надворешни сили кои ги организираа тие 
воено-политички оргии. Се разбира, тие истите по-
доцна се и главни меѓународни преговарачи и „ми-
ротворци“ за воспоставување ред, со нови разграни-
чувања на интересни зони, а народот на кој му го на-
правија тоа никој ништо не го прашува. Но по сето тоа 
општо разнебитување ништо веќе не останува исто. 
Го видовме тоа безброј пати во Африка, во Латинска 
Америка, во Азија. 

Но, господа, да се изврши државен удар во Ма-
кедонија, во срцето и душата на Европа, денес, во 
XXI век, тоа не само што е неправда и насилство над 
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македонскиот народ и народностите што живеат во 
Македонија, како и над македонскиот устав и нај-
виталното законодавство кои го држат целиот народ 
собран на едно место, под ист родокраен покрив, во 
својата единствена држава, Република Македонија, 
создавана и создадена низ вековни страдања и кр-
вави заеднички борби за слобода и самобитност – е, 
тоа е веќе и лудило со непрегледни димензии. И сето 
тоа под евтин изговор дека е сторено за доброто и 
просперитетот на народот и на државата – двете нај-
препознатливи карактеристики на патриотизмот, но 
истовремено и најзлоупотребувани во историјата, па 
еве сега најцинично применето и во нашиов маке-
донски случај, зашто врз една освојувачка странска 
антидржавна платформа сето тоа е насочено кон 
мрачна цел сосема спротивна, и кристално јасно спро-
тивставена токму на најчистото македонско домољу-
бие.

Лев и десен pаtриоtизам

Никој нема монопол и ексклузивно право на патри-
отизам. Патриотизмот дури не е ни само национална 
категорија кога станува збор за една национално по-
комплексна држава како што е Македонија. Тој во 
себе иманентно содржи и многу силна компонента на 
родокрајност. Турчин роден и израснат во Македонија 
што ја сака Македонија како своја татковина, за ко-
ја, каде и да се најде, па и во Истанбул, секогаш со 
гордост ќе рече „јас сум од Македонија; Македонија е 
мојата татковина“ – има еднакво право на македонски 
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патриотизам како и секој друг Македонец. Истото ва-
жи и за нашите Власи, Роми, Срби, Бошњаци, за наши-
те исламизирани Македонци – Торбешите и Горанци-
те, истото важи и за Албанците. Сосема друга работа е 
личното национално чувство, или заљубеноста во не-
кој убав град или предел во Албанија, во Турција или 
на некое друго место во светот. Тоа треба да се сфаќа и 
да се почитува на поинаков начин. Но патриотизмот, 
како што вели Волтер, се раѓа и започнува во вашиот 
дом, на вашиот праг, во вашиот двор, во вашето село 
или во вашиот град, а потоа се шири концентрично 
според логиката на вашата многуслојна сплотеност и 
поврзаност со родниот крај и со пошироката татко-
вина.

Така е и со наметнувањето на ексклузивниот по-
литички, идеолошки, партиски и верски патриоти-
зам. Тоа се бесмислици и глупости. Не постои лев и 
десен, или верски патриотизам. Ниту левите, ниту 
десните се поголеми патриоти едни од другите. По 
таа идеолошка линија не може да има никаков „па-
триотски“ натпревар, а во секој случај и секој обид 
за такво нешто е апсолутно неприфатливо, иако, 
за жал, се случува и претставува погубна болест за 
секоја хиперполитизирана општествена средина ка-
ко што е случајот и со Македонија. Всушност, тоа е 
мрачен реликт на едно веќе одминато време, тоа е 
сеуште неизгниеното и нераспаднато наследство од 
комунистичкиот период кога само Партијата, подоб-
ните граѓани и службите за државна безбедност се 
наметнуваа како неприкосновени господари и чува-
ри на патриотските чувства. Сите други лесно можеа 
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да се најдат во многу опасна позиција на обвинети 
„непатриоти“, што воопшто не беше реткост. Како и 
тогаш, така и денес, оној што се обидува да манипули-
ра со најкревкото, најсуптилно, најважно право на 
секој човек – а тоа е да има и да ги изразува своите 
патриотски чувства кон својата татковина, врши стра-
шно насилство и најгруба дискриминација, и со право 
разбудува во човекот неспитомлив бунт поради тоа што 
го обвинуваат дека не си ја сака искрено и доволно 
татковината, сеедно дали се наоѓа на левата или на 
десната страна на политичкиот спектар, или на некоја 
друга општествена скала од спомнуваните.    

Доброtо и Злоtо, и загубениоt комpас

Но свеста за неотуѓивото право на патриотизам на 
секој поединец во нашата татковина, независно од 
етничката, верската или идеолошка припадност, не 
е исто што и неразликувањето на Доброто и Злото. 
Илјадагодишната цивилизациска пракса и искуство 
нс научија што е добро и што е зло. За тоа не ни е 
потребен никаков посебен прирачник. Тоа засеко-
гаш ни е длабоко впишано во интелегибилниот код. 
И ние тоа многу лесно го препознаваме, иако не сме 
секогаш и кадарни да му се спротивставиме, не само 
кај другите, туку и кај себе самите. Како поединци 
ние сме деца и производи на своето време и на својот 
простор. А нашево време и нашиов простор доживе-
аја едно од најголемите и најпресудни општетсве-
ни тектонски поместувања во современата историја 
– целосно распаѓање на општествени, државно-поли-
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тички и воени концепти и контексти. Изгубени се 
сите морални и хуманистички патокази и насоки кон 
кои и како народи и како поединци бевме искрено 
приврзани, и според кои се управувавме на патот 
кон некаква своја иднина. Сите појмови се заматија 
и добија други, поинакви значења и вредности. Се за-
губи општоцивлизацискиот компас. 

Ова особено и на најразлични начини ги погоди 
земјите во опшстествено-економската и политичка 
транзиција. Политичкиот плурализам се наметна како 
едно ново важно искуство и предизвик. Но, како што 
практично во сите транзициски земји се покажа, па така 
и во Македонија, екстремната идеолошко-политичка 
биполарност – лево и десно, закомплицирана со разни 
предзнаци како што се националното и граѓанското, 
етичкото и етничкото и сл., а без каква и да е јасна 
и попродлабочена слика за сите тие нешта во новите 
радикално изменети услови во современиот свет, и 
притоа зашеметен од хипердинамизираната глоба-
лизациска социо-економска врвулица – ширум т ја 
отвори вратата на новата меѓународна каста – моќни 
и самодопадни политичари – кои само за десетина-            
-дваесет години успеја да испродуцираат цели хипер-
политизирани народи и општества, идеолошки крајно 
раздробени, но сепак главно поделени на два смртно 
спротивставени и непремостливо скарани идеолошки 
блока – левицаtа и десницаtа. Да не мислите дека Ма-
кедонија во таа смисла е нешто посебно. Не. Погледнете 
ја само Хрватска која е веќе и членка на ЕУ, а никако да 
се ослободи од тоа разјадувачко политичко биполар-
но зло. На тој начин политиката стана најдоминантен 
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модератор и недопирлив господар на сите движења 
во општеството, наместо тоа да бидат природните, 
органски општествено-економски, културни и други 
процеси, карактеристични за здрави општества. Вис-
тинската плуралистичка демократија е заменета со плу-
ралистичка партитократија.  

Така и Македонија и македонскиот народ станаа 
заложници на таа безизлезна екстремна идеолошко-
политичка биполарност, па може да се рече и квадри-
поларност: идеолошко-поличко-етничко-верска.

Идеолошко-политичката биполарност најгрубо ги 
пресече надве и меѓусебно до истребување ги скара са-
мите Македонци, а етничко-верската го продлабочи 
вкупниот јаз во целиот народ на Република Македонија 
кој со векови си живееше во примерна хармонија.

Ете тоа лудило на хиперполитизираност нс донесе 
до овој мрачен исход и до неодамна извршениот држа-
вен удар, неприфатлив чин и масло на странските за-
мешатели и интервенционисти, од една, и домашните 
предавнички политичари, од друга страна, избезуме-
ни од моќта што им ја даваа(т) идеолошко-политичко-
-етничко-верските групации, т.е. самиот народ ошумо-
главен од својата некритичка, пред сс оваа или онаа 
партиска хипноза. И како што алкохоличарите, за да се 
вратат на правиот пат, треба да си ја признаат својата 
зависност од алкохолот и да му кажат „не, доста е 
веќе“, така е нужно и голем дел од нашиот народ себе 
си да си ја признае својата болна психолошка завис-
ност од политиката, да се соочи со својата хиперполи-
тизираност за да може да се деполитизира (читај: де-
алкохолизира од политичкото пијанство) и да започ-
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не да размислува исклучиво со своја глава, а не со 
главите на вообразените, бесчувствителни и острвени 
политичари. Само таквото преземање одговорност од 
страна на народот може да нс зачува од уште понепод-
нослива омраза, понатамошни внатрешни делби, др-
жавни удари и братоубиство. Токму затоа граѓанската 
иницијатива „За заедничка Македонија“ е на вистин-
скиот и единствено исправен пат.

Необјавено

Benedetto Bordone: “Libro di Benedetto Bordone nel quale si ragiona di 
tutte l’isole del mondo – In Vinegia per Nicolò d’Aristotile detto Zop-
pino”, Венеција, 1528 година. Бакропис. Една од многуте поzнати 
географски карти од XV-XVI во кои секогаш јасно е впишано името 
на конzиsтентниот простор на Македонија, додека Грција, како и 
на оваа мапа, најчесто е прикажувана само како ниzа расфрлани те-
ритории под раzни zемјописни имиња. Збирка на Универzитетската 
библиотека во Пула (Sveučilišna knjižnica u Puli).
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22 мај 2017

ЗЛОТО НЕ НОСИ НИШТО ДОБРО
Обраќање кон Албанциtе

Време е нештата и дефинитивно да се именуваат со 
нивното вистинско име, колку тоа и да звучи тешко и 
мачно, но, за жал, тоа е така: ова што се случува со Ре-
публика Македонија и околу неа од страна на албан-
ските политички елити во Македонија, во Албанија и 
во Косово, како и општото лудило околу создавањето 
нова квази-држава Голема Албанија е највулгарно по-
вампирување на фашизмот, во неговата современа, нај-
бедна и најцрна појавност. Проект однапред осуден на 
неуспех и на целосна морална пропаст.

Бескрупулозните албански политичари во Македо-
нија, во Албанија и во Косово денес испишуваат мор-
ничави страници од актуелната историја на Балканот 
и на Европа. Задоцнетите национални преродби кои, 
еве, кај Македонците и кај Албанците драматично 
се довршуваат стотина години по довршувањето на 
преродбенските и интегративни процеси кај другите 
европски народи, имаат две м(р)ачни крајности: да се 
попадне во целосна апатија и самонегација, како во слу-
чајот на идеолошки заведениот дел од македонскиот 
народ, поради морбидното национално предавство од 
страна на еден болно амбициран политички дилетант, 
Зоран Заев и неговата предавничка клика, како и поради 
срамниот колапс на бројната македонска интелиген-
ција и на речиси сите национални државни и културни 
институции, или пак, од друга страна, да се потоне во 
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аморално, црно, постцивилизацискo освојувачко, на-
ционал-шовинистичко пијанство што денес им се слу-
чува на Албанцитe, поттикнувани и охрабрувани од 
американската и европската дипломатија и нивните 
високи државни претставници. 

Фашизмот и националсоцијализмот какви што ги 
знаеме од историјата, се појавија пред речиси стотина 
години. Нивните разорни освојувачки ништителски 
последици му се познати на целиот свет. Но, за жал, тоа 
исто движење со две имиња перманентно, притивна-
то тлееше низ Европа во текот на сите изминати де-
цении од перидот на триумфот на антифашизмот во 
1945 година, а неговото сс позасилено будење и повам-
пирување денес во Европа, во најразлични отворени и 
особено во разни прикриени форми, од квази-левото 
до ултра-десното, е најмрачна негација на европските 
и воопшто цивилизациските вредности. 

Држејќи се слепо кон своите кабинетски обмисле-
ни, еднаш зададени, нефлексибилни бирократски кон-
струкции и шеми и општетсвено-економско-политич-
ки концепти, како и кон современите либерално-ка-
питалистички и глобализациски модели и воено-екс-
панзионистички агенди, а истовремено екстремно са-
мозаљубени и самоуверени, и Европа и Америка денес 
кокетираат со нешто најопасно, со „фаталната при-
влечност“ на албанската национална и демографска 
виталност на европскиот сеуште докрај „неразјаснет“, 
читај: недоосвоен македонски југ. Историјата многу 
добро знае до што еднаш, во квечерината на Втората 
светска војна, доведе таквото целокупно европско, ка-
ко и тогашното советско, па и американско слепило 
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и кокетирање со Хитлеровиот националсоцијализам и 
со лудилото на втемелувачот на италијанскиот фаши-
зам Мусолини, и нивните бедни квислиншки европски 
сателити.

Но врз општопознатиот милитантен американски 
беkграунд, бескрвната и безидејна политика на Европ-
ската Унија, која и самата се задушува во своите клау-
строфобични беспаќа, денес е плодна почва за раѓање 
на разни неофашистички движења и организации: во 
Италија тнр. „камиче нере“ имаат сопствен мавзолеј 
посветен на Дуче, а до пред десетина-петнаесет го-
дини фашисти седеа и во италијанската влада; во Гр-
ција, пак, Златна зора веќе одамна е парламентарна 
партија со загрижувачки висок процент на поддршка 
во електоратот. Истовремено во Европа дејствуваат 
низа такви партии и движења: Фламански интереси 
во Белгија, Слободарска партија во Австрија, Нацио-
налниот фронт во Франција, Социјална алтернатива во 
Италија, како и екстремистичките партии во Шпани-
ја, Португалија, Унгарија и Германија. Неодамна и во 
центарот на Загреб во црни кошули се построи „пар-
тиската војска“ на Славонската соколска гарда.

Ниту Албанците, за жал, не се имуни на тие мрач-
ни националсоцијалистички концепти, потхранувани 
од најбесмислениот национален мистицизам и инте-
грален национализам, и тоа во самите врвови на влас-
та во Тирана и во Приштина, како и во случајот на 
Македонија врз која под разни еуфемизирани имиња 
на албанските политички партии се крие истиот тој 
големоалбански интегрален национализам, јасно и не-
двосмислено посведочен во тнр. Тиранска платформа. 
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Парадоксално е што Уставите и законите на некои 
европски земји строго ги забрануваат неофашистич-
ките партии и движења, а во исто време ЕУ не само што 
покажува целосно слепило кон секојдневните дрски и 
грубо воинствено декларирани албански националшо-
винистички и експанзионистички претензии кон тери-
тории на повеќе суверени балкански земји, туку со 
својата сосема промашена квази-социјалдемократска 
политика, особено во случајот на Македонија, тоа и 
крајно агресивно го охрабрува и го поттикнува. А на 
ова место треба и јасно да се каже дека денес европската, 
па и македонската практикувана социјалдемократија 
воопшто не е социјалдемократија, туку само беден су-
рогат под такво име. 

Албанците преку своите политички лидери и ди-
лери на меѓуетничка омраза денес се покажаа како 
плодна почва за американско-европската хистериза-
ција и хиперполитизација на народот, која секогаш, 
без исклучок, завршува со тежок национален слом. 
Нема никакво цивилизациско ниту какво и да е друго 
оправдување за ова што албанските политичари го 
прават и во што го вовлекуваат сопствениот народ 
во случајот на Македонија, со истовремени јасни ас-
пирации и кон териториите на Србија, Црна Гора и 
Грција. Тоа на Германците им го направи Хитлер и ду-
ри по најстравотна национална катарза и беден воен и 
морален пораз, но и општа светска катастрофа, успеаја 
да се ослободат од страшните освојувачки сеништа што 
ги подгонуваа во освојувачки походи на сите страни 
од светот, и до ден денес им се извинуваат на народи-
те на кои им нанесоа големо зло и ужасни страдања. 
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Но Германците ги имаа своите многубројни мудри 
и големи поединци како Томас Ман, Бертолд Брехт, 
Волфганг Борхерт, и безброј други интелектуалци 
кои јавно и недвосмислено му се спротивставија на 
тоа освојувачко лудило на Хитлер, и барем како пое-
динци на време т го обелија образот на големата, инте-
лектуално и културно моќна германска нација. 

А Албанците, еве, во овие тешки и судбоноси мо-
менти останаа без таков хуманистички глас. Останаа 
без мудреци кои јавно, томасмановски со „апел кон 
разумот“ ќе проговорат и, во 5 до 12, ќе предупредат 
дека ова што го прават фашизираните албански поли-
тички и кримогени групации во Албанија, во Косово 
и во Македонија е насока кон национално морално са-
моубиство. Пат од кој нема враќање сс до конечната 
катаклизматична катарза. 

Почитувани албански граѓани во Македонија, во 
Албанија и во Косово, зошто молчите? Зошто сте на 
истата страшна страна на која се наоѓаат вашите поли-
тичари што ви го блатат националното име? Зарем 
заслуживме такви пријатели кои немаат храброст да 
кажат ништо во одбрана на човечката правдина и 
хуманост? Зарем живеете во уверение дека ние Ма-
кедонците, еден благороден, вам соседен, пријателски 
народ треба да бидеме разнебитени, развластени и 
покорени со брутална и примитивна агресивност, без-
образлак и криминален грабеж? Зарем не се срамите 
од приземната дрскост на таквите луѓе што ве прет-
ставуваат во денешната политиката? Меѓу нив нема 
ниту еден кој мисли поинаку, па дури и тогаш кога 
поинаку, најзавиткано се изразува. Зарем не гледате 
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дека тоа се групи поврзани со најцрното политичко 
подземје па со и гангот од сите соеви, вклучително и 
македонскиот? Зарем во освојувачката омраза што 
тие ја претставуваат е големината на вашата славна 
албанска чест и достоинство? Во тоа нема никаква 
чест ни достоинство. Тоа е паѓање во мрачен понор од 
кој тешко се излегува. Зарем не сфаќате дека со своето 
молчење на ист начин како и вашите бескрупулозни 
политичари ги блатите сопствените големи и значајни 
имиња од славната албанска историја и култура? За-
рем таква чест и достоинство сакате да им оставите во 
наследство на своите деца и внуци?

Зарем својата иднина ќе ја темелите врз политич-
ко-криминалниот колаборационистички разврат со е-
ден, што би рекол Достоевски, „сумашедши“ и продаден 
човек каков што е Зоран Заев? Па сите ние знаеме дека 
сите вие знаете, исто како што знаат и Американците, 
како што знае и цела Европа, како што знаат и сите ди-
пломатски претставници во Македонија, како што 
знаат и нашите соседи Грци, Бугари и Срби дека тој 
е сосема распаметен! Мандатот што му е доделен ама 
баш ништо не значи и ништо не кажува за неговата 
евидентна психотичност и целосна политичка неспо-
собност! Дури и да се исполнети некои формални 
услови, и на врапчињата им е јасно дека воопшто не 
се исполнети и моралните услови за негово доделува-
ње. Да се искористува и злоупотребува таков недове-
тен човек за спроведување на нечесни дела како што 
беше приземно изведениот државен удар во Собра-
нието на Република Македонија – тоа е грубо, прими-
тивно силување, тоа е нешто најказниво! И тоа не 
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само морално. Сторете му го тоа на некој исто така 
шизофрено поместен обичен поединец или поединка 
од секојдневниот живот на кој му треба лекување, за 
тоа веднаш ќе ве уапсат и ќе ве стават в зандана, и 
тоа на подолго време. Но од тоа вашите политички 
лидери сега ги закрилува само масовната илузија на 
сите оние што нашиот заеднички распикуќа Заев успеа 
да ги измами и да ги увери дека ова што се случува со 
Македонија всушност не се случува и оти ова е само 
краткометражен филмски трилер што бргу ќе за-
врши, а не ужасна трагедија на македонскиот народ, 
но и ваша албанска национална трагедија за која се-
уште не сте свесни. Од тоа ве закрилува шареното 
ладило на импотентната но бесрамно агресивна ев-
ропска политика со нивните аморални дипломати и 
бирократски посредници што мизерно се плеткаат во 
нашите и во вашите животи, а потоа под мустаќ се 
смешкаат во Брисел, во Вашингтон, и по некои други 
темни меѓународни ќошиња. 

Албанскиот премиер Еди Рама, како некој голем 
меѓуалбански национален гуру изјави дека ова што се 
случува во Македонија е историска прилика и праша-
ње од најголема национална важност за албанскиот 
народ. А што е тоа што се случува? Насилство! Денес, 
во XXI век, во срцето на Европа да се освојува туѓа те-
риторија, политички и на кој и да е друг начин да се 
покорува еден друг, соседен, пријателски народ! 

Почитувани албански граѓани, отворете ја книгата 
на светската историјата. Доволно е само да ја земете 
в раце и таа самата ќе ви се отвори на најпознатите 
најтрагични и најцрни страници, со стотици илјади и 
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милиони жртви, унесреќено човештво, уништени ци-
вилизациски придобивки. Зашто, како што вели ед-
на стара песна за Крале Марко „злото не носи ништо 
добро“. 

Огласете се за оваа срамота што ја прават вашите 
политичари. Барем еден од вас. Зашто, додека има ба-
рем еден меѓу вас што ќе собере храброст и достоин-
ствено да ја брани честа на албанскиот народ од овој 
ваш национален резил, дотогаш ќе има и верба дека си-
те заедно ќе можеме да го премостиме тоа големо зло со 
кое сме соочени и да излеземе од ова големоалбанско 
лудило кое неизбежно води кон сеопшта трагедија.

Не им верувајте на политичарите, ни на туѓите, ниту 
на своите. Тие се минливи и менливи. Тие едноставно 
ве мамат и ве заведуваат. Дојде време кога обичниот 
човек треба решително и дефинитивно да се отрез-
ни од хиперполитизираноста и партиското пијанство 
– и левото, и десното, и националното, и верското, и 
секакво друго – што е само евтина, најступидна и нај-
мрачна последица од белосветскиот и европскиот, па и 
кутриот и примитивен локален дневнополитички биг-
брадеровски маркетинг и политички илузионизам.  

На сите нам ни е потребно нешто сосема друго! Ни 
треба нов хуманизам, љубов и коегзистенција! За оние 
што се премлади да знаат дека еднаш постоело и нешто 
такво, ќе им речам: да, драги, постоело, вистински, и 
тоа е времето на најголемиот цивилизациски подем во 
светот, па и кај нас во Македонија, во сите сфери, а 
не времето на освојувачките лудила, и оние времиња 
на длабока, бесмислена омраза, ограбување туѓи тери-
тории и потоци невина крв!
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22 мај 2017, Дневник.мк Online
Злоtо не носи нишtо добро
http://www.dnevnik.mk/?ItemID=1F391CEE208556498F94E455FF9AF
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Benedetto Bordone: “Libro di Benedetto Bordone nel quale si ragiona 
di tutte l’isole del mondo – In Vinegia per Nicolò d’Aristotile detto 
Zoppino”, Венеција, 1528 година. Бакропис. Мапа со прикаz на ма-
кедонскиот остров Тасос и на голем дел од македонското егејско 
крајбрежје, во чиј простор е впишан и поимот Македонија. Збирка 
на Универzитетската библиотека во Пула (Sveučilišna knjižnica u 
Puli).
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29 maj 2017

МНОГУ БАБИЦИ – КИЛАВА ВЛАДА
Македонска pолиtичка гинекологија

„Тоа шtо ќе го добиеш – веднаш ќе го изгубиш,
а tоа шtо ќе го изгубиш – веќе никогаш нема да го добиеш“.

  Вилијам Шекспир: „Лукреција грабната“

Во моментов во Македонија се одвива еден од нај-
комплицираните родилни експериментални зафати во 
поновата историја на Европа. Голем бескрупулозен 
меѓународен дипломатски конзилиум од бабици се о-
бидува со сила, по секоја цена да ја роди новата маке-
донска влада. Но веќе одамна на сите им е јасно дека 
владата што треба да се роди уште од самото зачнување 
е непоправливо свртена со задникот и никако да излезе 
оттаму откај што треба да излезе. 

Шарената родилка Зоран Заев, и покрај безброј па-
ти јавно дадените цврсти ветувања дека тоа наскоро 
ќе се случи, еве, сеуште се мачи да ја искози својата 
хермафродитска влада. Море држ, море не давај – не 
оди! Море Бејли, море Жбогар, море Тимоние, море 
Могерини, море Ханс, море Хот Ји, море Ахмети, мо-
ре Села, море Касами, де овој, де оној, де гаранции 
ваму, де гаранции таму – не оди па не оди. Плодот е 
безизгледно заглавен со задникот. Меѓународниот кон-
зилиум од бабици е наднесен, те. најблиску наведнат и 
загледан во местото каде што би требала да се појави 
каква-таква глава, но таму се гледа само она впечатли-
во, општопознато тркалезно делче од задникот кое не 



142...

ветува многу, поточно, го ветува само она што тој дел 
вообичаено во изобилство и го произведува. 

Неодамнешната редовна, природно започната ро-
дилна постапка за избор на претседател на македон-
ското Собрание исто така заврши со брзопотезни 
акции на гореспомнуваниот конзилиум хистерични 
дипломатски и домашни предавнички бабици, и бидеј-
ќи не им текна ништо попаметно, едноставно извршија 
насилен царски рез, и на овој свет како спикер набрзина, 
со државен удар го извлекоа незаконското политичко 
дете со брада Талат Џафери кој, глеј чудо, штотуку 
роден, веднаш и прозборе во македонското Собрание 
– и тоа на албански јазик. Но сега, со оглед на тоа што е 
роден во еден изразито незаконски многузамешателен 
меѓународен и меѓудржавен брак, македонските инсти-
туции, македонските судови и социјалните служби и кој 
ти сс не, а пред сс македонскиот народ, во скорешната 
и далечна иднина ќе имаат крајно сериозна работа да 
се справат со неговата несптомлива љубов кон знамен-
ца на туѓи држави. Евроатлантските фанови, пак, него 
и шарената родилка Заев, веќе си ги шетаат низ Ев-
ропа и ги покажуваат како изложбени експонати, про-
тотипови на посведочената меѓународна политичка 
алхемиска генетика и инженеринг – од никој да на-
правиш некого, и од нешто убаво и уредено како Ма-
кедонија – да направиш ништо.

Од друга страна, лично многу им се чудам на стран-
ските и на домашните предавнички политички бабици 
што воопшто не им текнало дека постои и оној многу 
поедноставен, природен политички пород, па така и 
природно раѓање на некоја влада. Тоа во целиот свет, 
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па и во Европа отсекогаш успешно се изведува, така 
што и натаму си останува најпроверен и најздрав ро-
дилен метод. Зашто, како во сегашниот македонски 
случај, кога не оди, не оди – тогаш се излегува на нови 
избори. И тоа е тоа. Но сепак, на гореспомнативе по-
литички акушерки очигледно многу им се допаѓа оваа 
дебело платена експериментална бабичка работа. И 
нема што, за тоа што тие безобразно си се башкарат низ 
Македонија со своето надрибабинство имаат добиено 
неподелен мандат од оној не мал дел на македонскиот 
народ кој очигледно сеуште смета дека само со помошта 
на тие и такви меѓународни бабици, на тој перверзен, 
мачен експериментален начин ќе ни се раѓаат здрави, 
европски, ариевски синокоси и синооки, благородни и 
богати граѓански македонски деца, и ќе добиеме држава 
на општа среќа и благосостојба. Блазе си ни што и нас 
нс одбраа за таков меѓународен кулинарско-политички 
експеримент. Viva la salata Macedonia, signora Mogherini 
e compania bella! Ама оваа ваша салата навистина не се 
јаде. Тотално ви е скисната и шири несносна реа! За 
вакви ступидни работи вие Италијанците убаво си ве-
лите: l’idea xe buona, ma poeta xe mona (во слободен пре-
вод: идеата е убава, но поетесата е тупава).

Друг голем родилен проблем, освен безизгледно за-
главениот задник на новата уште неродена влада, е тоа 
што со општонационалниот ултразвук е констатира-
но дека шарената родилка Заев во себе носи едно тело 
на кое како на пипала од октопод мавтаат, не една 
ами многу различни глави, и сите мислат сосема спро-
тивно едни од другите, имаат секакви политички и 
лични планови и цели, и постојано се караат, ту на 
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македонски, ту на албански (таму внатре, во таквото, 
со консензус веќе е воведена целосната двојазичност). 
Оние неколку глаучки од кои зависи успешниот по-
род на каква-таква влада, од своите размавтани и ис-
преплетени пипала јасно дават на знаење дека не сакаат 
ни да чујат да излезат од местото од кај што се излегува 
сс додека родилаката Заев не потпише цврсти гаран-
ции за целосна примена на Тиранската платформа. На 
другите глаучки не им се излегува меѓу геноцидните 
Македонци, Срби и други такви народи. Третите глауч-
ки, пак, што е генетски сосема преземено од родилката-
-мандатор, го имаат на своето умче само распуштањето 
на судовите, апсењата, јадењето живи луѓе и уривањето 
на Скопје. Евидентно се во прашање само крајно кон-
структивни реформиски планови и визии и не им е 
така лесно да се договорат.

Во секој случај, родилните трудови се веќе започна-
ти и траат, но задникот на новата реформска влада што 
треба да се роди е безнадежно цврсто заглавен и не 
мрда ни напред ни назад. Навистина, дури е мачно и 
да се гледа сето тоа. Но што да правиме. Нам на обич-
ните смртници ни останува само да почекаме и да ви-
диме како американско-европските надриакушерки 
сега до крај ќе ја наредат работата. Веројатно, по толку 
невидени меѓународни и бесни предавнички маки и во 
глупости инвестирани енергија и многу долари и евра 
нема баш да дозволат шарената родилка Заев сега туку 
така да абортира. Ќе најдат некое чаре многуглавото 
октоподско реформско суштество да го извлечат на 
бел ден како што знаат и умеат, по сс изгледа пак со 
проверениот насилен царски рез од проверената со-
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браниска приказна – и ќе го пуштат така некое време 
безгрижно да си цица. 

Господ нека ни е на помош, бидејќи апетитот на тој 
уште нероден политички марсовец му е многу голем!

29 мај 2017, Дневник.мк Online
Многу бабици – килава влада
http://www.dnevnik.mk/?ItemID=CEECD74B1FC51A438B4C1E7A65E
802D5

I. Laurenbergio: “Macedonia Alexandri Magni Patria, P. Mortier”, Ам-
стердам, 1700 година. „Македонија – Татковина на Александар Ма-
кедонски“. Бакропис, иzворно рачно колорирано. Убава историско-
-географска мапа на Македонија, иzработена од славниот картограф 
Мортие според раzни постари картографски иzвори. Збирка на Ал-
до Климан.
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22 јуни 2017

ЗАЕВ МУ ЈА ОДЗЕМА СИЛАТА 
НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД

„Незаконското се прави веднаш, за законското е 
потребно време“. 

Овој насилнички и недемократски принцип на вре-
мето обмислен од Хенри Кисинџер, кој никому во 
светот не му донел ништо добро, е подмолно вграден 
и во бесното и брзопотезно дејствување на Зоран Заев 
и на неговата квислиншка и големоалбанска влада. 
Со хистерични и дисфункционални потези на безум-
ник, тој апсолутно најголем и најмизерен предавник 
во македонската историја, од миг во миг уверливо ни 
покажува на кој начин бескрупулозно му се одзема 
силата на народот, зашто нема ниту едно единствено 
катче од домашната и меѓународната Пандорина ку-
тија што тој не ги отворил за да го пушти на слобода 
збеснатото антимакедонско зло.

Медиумите спомнуваат сто дена за неговата влада. 
Но, со неговото незадржливо политичко лудило Ре-
публика Македонија и македонскиот народ пред себе 
веќе го немаат ни тоа време, зашто неговата влада очи-
гледно воопшто не е влада, туку хетерогена и крајно 
аморфна криминално-политичка организација за у-
ништување на Република Македонија.

Зоран Заев е Нерон на Република Македонија, на 
македонскиот народ, на македонската историја, на маке-
донската култура, на македонскиот јазик и на македон-
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ското име. Со секоја нова минутка разурнувачко деј-
ствување на неговата политичка шизофренија на сите 
страни истовремено и одеднаш се опожарува и се спа-
лува сето она што нс држеше и што нс држи заедно 
под еден заеднички покрив како македонска нација, 
тешко создавана со векови од нашите најголеми, нај-
умни и најхрабри синови и ќерки, и сосема ја пониш-
тува нивната незаобиколна голема историска улога и 
незаборавна лична жртва.  

Балканскиот и европски циркуски шут Зоран За-
ев си зема за право да смета оти со него започнува 
нашата славна македонска историја и дека со неа може 
да прави што ќе му текне нему. Таа, за жал, со него 
може само да заврши. Само едно сосема зашеметено 
политичко петле како него може да кукурикне од 
својот избербатен плот и да се упати кон дувлата на 
острвени лисичи и волчи глутници и со ли(з)гави по-
нуди и прифаќања на сс и сешто што тие ќе го речат и 
што ќе му побараат во намера да ги заев(бе). И Грција, 
и Бугарија, и Албанија само чекаа таков итрец! Се 
разбира, тие веднаш си ги повлекоа своите познати 
црвени линии: да ја нема Република Македонија, да 
го нема македонскиот народ, да го нема македонскиот 
јазик, да нс нема нас.

За само две-три недели владеење Зоран Заев т даде 
целосен легитимитет на големоалбанската идеја во Ма-
кедонија и, освен што со претходно организираниот 
и извршен државен удар го постави Талат Џафери за 
спикер на македонскиот парламент, ја наполни сво-
јата предавничка и клиентелистичка влада со најдрс-
ки застапници на освојувачката големоалбанска иде-
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ја, чија крајна и јасно и недвосмислено изразена цел е 
целосно редефинирање, поделба и уништување на Ре-
публика Македонија, и бесрамен грабеж на нејзините 
историски и етнички територии.  

За само две-три недели владеење Зоран Заев со сво-
ите изјави на најбеден политички аналфабет и со низа 
најапсурдни потези со неизмерна политичка тежина 
и далекусежни меѓународни последици на штета на 
Република Македонија и на македонскиот народ, сосе-
ма ја поништи илјадагодишната македонска историја, 
мачно и со безбројни жртви создавана и достоинствено 
низ вековите чувана во пазувите на народот како неш-
то најсвето.

За само две-три недели владеење тој ја фрли во кал 
најголемата македонска национална епопеја, Илин-
денското востание, и на поддавалник среде Софија им 
ја врачи на Бугарите, и тоа токму на Бојко Борисов, 
најогорчен мрзител и негатор на македонското име, 
груб негатор на постоењето на македонската историја, 
на македонскиот народ, на македонското национално 
малцинство во Република Бугарија и на македонскиот 
јазик.

За само две-три недели владеење Зоран Заев раз-
гласи и распиша општа кафеанско-панаѓурска дома-
шна и меѓународна лицитација за разграбување на 
македонските територии и за преименување на недо-
пирливото уставно име на Република Македонија.

За само две-три проколнати недели владеење тој 
безумник до болка го понизи и го избламира маке-
донскиот народ низ целиот Балкан, низ цела Европа и 
низ целиот свет.
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Зоран Заев, господа, не е нормален. Тој мора итно и 
без одложување да биде тргнат од функцијата премиер 
на Република Македонија! 

22 мај 2017, Република.мк Online 
Заев му ја одzема силаtа на македонскиоt народ
https://republika.mk/792183

22 мај 2017, Јади бурек Online
Заев му ја одzема силаtа на македонскиоt народ
http://www.jadiburek.com/sodrzina_detalno.aspx?id=2967

22 мај 2017, BGNEWS Online
Зоран Заев отнема силата на македонскиÔ народ
https://bgnews.online/novini/%E2%80%9E%D1%80%D0%B5%D0%BF
%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%E2%80%
9C-…

22 мај 2017, FOCUS NEWS Online
Зоран Заев отнема силата на македонскиÔ народ
http://m.focus-news.net/?action=news&id=2407783
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Barbiellini: “Parte orientale dell’Impero romano oddia del mondo noto 
agli Antichi” (детал) – “Geografia Universale presso il Barbiellini”, XVIII 
век. Бакропис, иzворно рачно колориран. Мапа со широк опфат на 
источните провинции на Римското Царство, богато опремена со 
историска топонимија и со јасно иzдиференцирана и раzграничена 
територија на Македонија во однос на околните подрачја, особено 
кон територијата на Грција. Збирка на Алдо Климан.
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23 јуни 2017

НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
СТАНУВААТ ВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Една од несомнено најголемите придобивки на 
претстојните големи реформи што ги најавува Зоран 
Заев во нашево, како што го нарече, „напеналено оп-
штество“ ќе биде враќање на општопартиското едно-
умие и на униформното мислење и источувствување 
на сите граѓанки и граѓани на Република Македонија. 

Мораме да му признаеме на Заев: општеството, др-
жавата и народот навистина ни се „напеналени“, како 
што рече тој, а нс напеналија оние што ни го напена-
лија нам марионетскиот премиер Заев кој не знае ни-
ту што зборува, ниту што значат зборовите што ги 
употребува. Значењето на зборот „напенали“ добро 
ќе го научи кога ќе дојде време тој да биде напенален. 
А времето тече.

Во своето карикатурално, емфатично, лажно ле-
жерно обраќање кон „граѓанското општество“, со ам-
биција да зазвучи високоинтелектуално и строго, со 
фасцинантна болшевичка полетност и револуционе-
рен восторг, во својот речиси сосема неписмен говор 
со комсомолски занес, исполнет со шупливи и издуп-
чени фрази какви што сме се наслушале во педесет-
годишното југословенско едноумно партиско биро-
кратско минато и мислевме дека се веќе одамна да-
леку зад нас, марионетскиот премиер Зоран Заев ги по-
вика сите, онака ѓутуре, „политичарите, експертите, 
истакнатите индивидуалци, сите политички партии, 
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граѓанските организации, синдикатите, коморите, за-
едниците, медиумите, граѓаните“ да дадат сс од себе и 
заедно со него да дуваат во ист рог за убава и светла 
иднина на државата во ЕУ и во НАТО. А сите ние ед-
вај чекавме само тој да нс прибере околу себе и да нс 
мотивира!

Колку евтино, проѕирно и смешно звучи тој повик 
за соцреалистички колективизам од устата на еден 
најобичен узурптор на власта со јасна криминална 
„историја на болеста“, кој, додека така божем неизмер-
но сака да го чуе мислењето на другите, истовремено 
оди наоколу по соседните држави и самиот, како цар 
со апсолутна власт над народот и државата, не пра-
шуваќи никого и ништо, онака како што ќе му тек-
не прави меѓународни политички договори и зделки, 
предизвикувајќи општ хаос и огромни и долгорочно 
непоправливи штети за Република Македонија и за ма-
кедонскиот народ.  

Колку лажно и неуверливо звучи неговиот повик 
за божемно заедништво кога знаеме со каква смрт-
на омраза, аверзија и бес ги отфрли сите понуди на 
конкурентската, бројно најголема партија во парла-
ментот за формирање малцинска влада само да ја от-
фрли Тиранската платформа, создадена како најцрн 
туѓински проект за уништување на Република Маке-
донија, а тој токму тоа го прифати само да се искачи 
на власт.

Колку длабоко расипано звучат неговите зборови 
кога вака плитко умилно ги повикува граѓанските ор-
ганизации и движења за работа врз заедничка цел, а 
уште вчера како невиден политички глувтар и слепец 
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ниту виде ниту слушна што гласно му порачува ма-
кедонскиот народ со својот општонационален сто-
илјаден преродбенски граѓански крик „За заедничка 
Македонија“ за која имаше само најбедни, најпогрдни 
и најприземни зборови, полни со уличарски презир, 
за на крајот бесчувствително да го предизвика со из-
ведениот државен удар во парламентот. 

Колку подмолно и измамнички звучат неговите 
сладникави фрази за правна држава и за слобода на ме-
диумите, кога првата и најважна реченица изговре-
на во Парламентот му беше итно да се смени јавниот 
обвинител и оти веднаш ќе го смени целото судство, а 
истовремено прави и сс, и тоа успешно го спроведува, 
набрзина да го исчисти медиумскиот простор од сло-
бодното и секое друго критичко мислење на сметка на 
неговата квази-политика, со цел народот и државата 
да ги задави во сопственото збудалено едноумие, кое 
треба да биде наградено со прием во ЕУ и во НАТО, за 
кои постојано ја врти истата здодевна мантра како да 
се некои невидени и незамисливи општоцивилизацис-
ки реликвии. Иако, парадоксално, неговиот марсовски 
необолшевизам, од едната, и ЕУ, НАТО и САД, од друга 
страна, немаат никаква допирна точка, освен заемната 
исконска, целосна, длабока, и идеолошко-политичка и 
социјално-економската спротивставеност и непомир-
ливост.

Зоран Заев очигледно не знае дека еднаш имавме 
опредметено едноумие: на иста линија беа и Сојузот на 
комунистите, и Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ, и Сојузиот на синдикатите, и Сојузот на борците, 
и Сојузот на младината, и војската и пожарникарите, 
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и железничарите, и шумарите, и ловџиите, и селските 
падари, и кој сс не – и сите „мислеа“ исто и даваа сс 
од себе „за поубава и посветла иднина“. И еве до каде 
дотуркавме со едноумието. Сс се распадна, се растури 
во ужас, заврши во крвави братоубиствени балкански 
војни, на кои им кумуваа и толку посакуваните и толку 
спомнуваните ЕУ, и НАТО, и САД, и сс за да се роди, 
меѓу другото, и нешто сосема ново: плуралистичкото, 
повеќепартиско, слободномислечко општество. 

Предностите, пак, на македонското демократско плу-
ралистичко општество и дејствувањето на невладини-
те организации, какви што таквото општество има-
нентно ги подразбира, Зоран Заев многу подмолно 
и вешто ги искористи за создавање вештачка криза 
во државата кога во својот ништителски наплив ја 
предводеше уривачката шарена револуција. За жал, 
општопознато е колку голема негативна улога во тој 
мачен недемократски процес одиграа и дел невладини 
организации кои, дебело финансирани од странски из-
вори и под нивно силно влијание и насочување, дуваа 
во истиот рог со Заев додека тој и неговата партија беа 
во опозиција.

Но сега улогата е сосема сменета. Заев стана власт, 
а некои други се во опозиција. И така оние невлади-
ни организации што заедно со него го „уриваа режи-
мот“сега кога го урнаа и кога нема веќе што да се урива, 
логично, наеднаш станаа истомислечки „владини ор-
ганизации“. И што да се прави сега со тој апсурд? Не-
владините организации треба да си бидат невладини, 
како секаде во цивилизираниот свет. Но Заев наеднаш 
си ја сврте капата. Неговото додворувачко обраќање 
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кон „граѓанското општество“  јасно покажува дека се-
га сака невладините организации да ги пацифицира и 
да им го потврди статусот на „владини организации“ 
(во смисла на идеолошко-политичка припадност) со 
кои успешно ќе кохабитира и ќе соработува како што 
соработувал со нив во времето на шареното деструк-
тивно лудило.

Но дали такво нешто е возможно, зашто на ова 
место исцело се губи и смислата на плуралното де-
мократско општетство и постоењето на невладини ор-
ганизации. Ако оние невладини организации што така 
сесрдно го поддржуваа Заев „во уривањето на режимот“ 
сега станаа „владини организации“ и не бидат слободни 
и способни да бидат вистински општествен коректив, 
да ги критикуваат пропустите и грешките на неговите 
владејачки структури, па и на самиот господин марио-
нетски премиер, кој тогаш ќе го урива неговиот гнил 
режим? А тој режим е гнил веќе од својот зародиш. И 
бидејќи Заев никако не сака да му го уриваат гнилиот 
режим, побрза со шириум отворени раце да ги повика 
сите, пред сс „граѓанските организации“, заедно, орук! 
– да работат на едноумното поле на патот кон плурал-
ните ЕУ и НАТО. Зашто тој многу добро знае како со 
туѓи пари лесно се урива и се уништува сопствената 
татковина, и колку притоа невладините организации 
во таа мрачна работа можат да помогнат, ако им се 
испере мозокот. Но овојпат е во прашање неговата 
лична кожа. А, како што рековме, времето тече.

Јас би дал сс да знам што ли им се вртело во главите 
на претставниците на „граѓанското општество“ додека 
на средбата со едноумниот болшевик Заев ги слушаа 
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неговите помпезни а празни акцијашки пароли од не-
кои дамнешни соцреалистички времиња. 

Ги повикувам сите невладини организации во Ре-
публика Македонија веднаш да почнат да си ја вршат 
својата улога, и јавно и без страв и колебање да ги 
оценуваат ступидните, за македонската држава и за 
македонското општество катастрофално опасни по-
стапки и лудости на Зоран Заев и на неговата квислин-
шка влада. И секако енергично да бараат тој итно да 
биде отповикан од премиерската функција за да нс не 
срамоти повеќе низ светот.

23 juni 2017, Јади бурек Online
Невладини органиzации сtануваа владини органиzации
http://www.jadiburek.com/sodrzina_detalno.aspx?id=2975
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K. J. Kipferling: “Charte von der Europaeischen Türkey mit den anliegenden 
Republiken der sieben Inseln u. Ragusa...” Im Verlage des Kunst u. Jndus-
trie Comptoirs. Виена, 1813, бакропис. Рачно колорирано. Македони-
ја во центарот на европскиот дел на Турција. Модерно подготвена 
карта, со прецизно внесен распоред и јасно диференцирана место-
положба на претставените и именувани територии на Бугарија, 
Албанија, Грција и Македонија, на чиј географско-историски и ет-
нички  простор, пак, се наведени и низа топоними и хидроними на 
македонски јазик (Воденa, Клисура, Вардар, Петрско езеро). Збирка 
на Алдо Климан.
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3 јули 2017

ЕДНА СЛИКА – ИЛЈАДА ЗБОРОВИ
Прилог кон „заедничкаtа“ 
бугарско-македонска исtорија

Под фотографијата на големиот македонски рево-
луционер Јане Сандански, објавена во Бугарија како 
разгледница по неговото трагично загинување во 1915 
година, стои следниов текст напишан на бугарски ја-
зик, веројатно затоа да можат полесно да си ја читаат 
и постојано да си ја препрочитуваат тогашните, се-
гашните и идните поколенија бугарски политичари и 
историчари:

Легендарниот војвода Јане Ив. Сандански, „Стари-
кот“, „Пиринскиот цар“, роден 1874 во с. Влахи, Мел-
ничка околија, по 20-годишната неуморна борба за 
ослободителното дело на македонскиот роб, падна на 
10 април 1915 во Пирин, кај месноста Баба, убиен од 
злосторничката рака на Бугарите.

Една слика – илјада зборови за заедничката бугар-
ско-македонска историја! 

3 juli 2017, Република.мк Online
Една слика – илјада зборови
https://republika.mk/796005

5 juli 2017, Јади бурек Online
Една слика – илјада зборови
http://www.jadiburek.com/sodrzina_detalno.aspx?id=2981



159...

Една слика – илјада зборови.
Илустрација од Збирката на А. Климан.
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8 јули 2017

ЗАПОЧНА СТЕЧАЈОТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Спротивно на темниот тон од насловот, ќе започ- 
нам со интересни филмски новости. Надалеку прочу-
ениот документарен филм со дијалози на дијалект од 
село Муртино, Струмичко, вистинско ремек-дело на 
седмата уметност од македонскиот црн бран, под ос-
каровски наслов „Зоран Заев бара поткуп“, и ната-
му жнее невиден успех на интернетските проекции 
(https://www.youtube.com/watch?v=5ptCYSaLFRI). 

Во моментот на пишувањето на овој текст тој м(р)а-
чен евро-балкански трилер е погледнат веќе 208.405 па-
ти, а помножено со просечно 4 члена во семеjството 
при честите групни и фамилијарни гледања, го имаат 
видено дури импресивни 833.620 гледачи. Ве молам, 
почитувани граѓани, отворете си ги ширум очите и по-
гледнете го и вие што побргу, зашто можеби некој од 
деновиве најавените историски, судбоносни владини 
реформски пакети на Зоран Заев можеби длабински 
ќе го зафати и ќе го истресе од гаќи и светскиот ме-
мрежен послужител ЈуТјуб (YouTube)*, зашто, навис-
тина, на човекот ниту му е платен хонорар за така 
(не)морално разголен да шета пред толку многу луѓе 

*Во меѓувреме. „се случи токму тоа“: прва работа на Заев, по преzемање-
то на премиерската фотелја, му беше итно да го блокира тој линк на 
YouTube каналот, но филмот сепак и натаму може да се види на след-
ниве линкови:  (https://www.youtube.com/watch?v=ladDS4RuPLQ) и
       (https://www.youtube.com/watch?v=s1GYSX1jhHk)
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во Македонија, по Балканот и низ светот, ниту пак 
успеал трајно да се дограби до тој проклет поткуп со вр-
толумна тркалезна бројка. Јавна тајна е дека тој филм 
му е најболната точка на Заев! „Ох, колку би бил убав 
светот да го нема тоа видео; оган да ги изгори камерите 
и камерманот!“ – си мисли тој!  Но ние и во наредните 
написи редовно воведно ќе ве известуваме и ќе ги до-
несуваме бројките за посетеноста на горниот линк на 
кој континуирано се прикажува филмот за нашата на-
ционална срамота – „Зоран Заев бара поткуп“. 

Имено, марионетскиот премиер на првата и послед-
на марионетска влада на Република Македонија и осве-
дочен пучист Зоран Заев штотуку помпезно објави: 
„Почнуваме со реформскиот План 3-6-9 за сериозен 
пробив кон ЕУ и НАТО“. Но многу поточно би било тој 
„план“ да се нарече „Поза 69 за сериозен подбив на ЕУ и 
НАТО“. Бројката 69 секако алудира на онаа популарна 
еротска поза од книгата „Figurae veneris“ која, со оглед 
на бројките од неговиот „план“, се чини, му е омилена 
на Зоран Заев во неговиот изнуден интимен однос со 
својот народ. Сите добро знаеме дека за поимот из-
нуден интимен однос има и друг, во случајот на Заев 
многу попрецизен одиозен збор, но што им е гајле за 
лексиката и воопшто за доброто на сопствениот народ 
на тие и такви бесчувствителни типови како него на 
кои им е најважно сс да им е по ќеифот и ним да им е 
супер лезет. А таквите и на ЕУ и на НАТО им служат 
само за корист и за подбив, а не за никаков пробив.

Затоа, со оглед на погоре спомнатата филмска вест, 
мора веднаш да кажеме дека кога некој како именува-
ното лице Зоран Заев се дрзнува да го употребува збо-
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рот „сериозно“, за да го сфатиме сериозно би требало 
пред себе да имаме навистина почитуван човек, а тој 
едноставно не само што не е тоа, туку е токму спро-
тивното! Неговиот неморален лик на автентичен бе-
ден македонски криминалец кој бесрамно бара поткуп 
од речиси 200.000 евра во филмот „Зоран Заев бара 
поткуп“ никако не можеме да си го тргнеме од пред 
очи. Па како тогаш ние (или пак чесните Европејци!) 
би можеле да го сфаќаме сериозно, особено кога 
зборува за државни планови?! Барем да си ја одлежал 
во Идризово за тоа што го направил, или каде веќе 
се лежи за такви гнасни работи, па да речеме, ајде, 
човекот има право по излегувањето од зандана да 
се ресоцијализира под стари денови, зашто за таква 
свинштина мора добро и навистина долго да се од-
лежи. А наместо сето тоа – глеј! – тој ни изигрува нека-
ков премиер и со плиток политички фразерај најавува 
божемен сериозен пробив кон ЕУ и НАТО.

За такво нешто, господине Заев, вие имате шанса 
онолку колку што има шанса некој скакулец во коко-
шарникот! Нема ништо од тоа, ниту од НАТО во на-
редните неколку  години, и особено не од ЕУ, барем во 
наредните три децении.

Но, за жал, има нешто друго што со своето поли-
тички аналфабетско и анационално лудило ни го сва-
ривте: имаме меѓународен стечај над Република Ма-
кедонија, и тоа тивок и подмолен, како подмолен 
кариес во последниот катник што ни остана по сите 
историски премрежиња и насилни кршења на нашите 
национални заби! И тој државен и национален кари-
ес од моментот на вашето инсталирање на власт веќе 
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разјадува сс што како благороден, вдахновен, при-
јателски народ создадовме низ вековите. Видлив е тој 
кариес и со голо око, и страшно боли! А сега, со својата 
велепредавничка крвава тупаница, тресната директно 
во лицето и во устата на македонскиот народ, еве, вие 
ни го избивате и последниот заб.

Привидот создаван од секојдневните лакирани и 
глазирани вести од владините медиуми и од офици-
јалните владини соопштенија за работата на таа бо-
жемна влада треба да нс успие, да се опуштиме во ова 
мирно лето пред нас, да помислиме, ете луѓе, малку по 
малку сс се средува, животот тече, Европа, Америка 
и НАТО нс поддржуваат. Сс ќе биде добро. Средби 
со амбасадори ваму, средби со европратеници таму, 
некакви самити со учество на нашите „министри“ она-
му... Ма, ве молам! 

Сето тоа се најобични глупости и празна слама. 
Над Република Македонија се спроведува политич-
ки, економски и национален стечај. Притоа велепре-
давникот Зоран Заев и неговата квислиншка и големо-
албанска влада се само валкани извршители со црни 
торби, зашто Република Македонија има повеќечлена 
меѓународна стечајна управа, а секој од членовите е 
задолжен за уништување на одделни витални гранки 
и делови на независниот демократски политички пра-
вен субјект – државата Република Македонија, и за бри-
шење на нејзиното историско име и на историското 
име на македонскиот народ – Македонец, Македонка. 

Ги занемарувам сите пречки до вистината: неподнос-
ливата европска и американска хипокризија, лажната 
дипломатска куртоазија, секојдневните лакировки на 
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актуелната власт во Македонија, идеолошките пред-
расуди и, се разбира, личниот страв. Зашто стравот 
на секој поединец во Македонија во секој случај денес 
треба крајно сериозно да се зема во предвид кога се 
во прашање кримикратијата и демократурата на Заев 
и на неговата клика. Но сега пречките до вистината, 
вклучително и стравот, треба сите заедно да ги оставиме 
настрана, зашто вистината денес на Македонија и на 
македонскиот народ им се попотребни од кога и да е 
порано.

Кога на 27 април е извршен државен удар во Со-
бранието на Република Македонија, прв од меѓуна-
родната заедница, и тоа практично во реалното време 
со збиднувањата во парламентот, се огласи Јоханес 
Хан. Тогаш, со својата позната цинична насмевка, ја 
изговори онаа реченица што добро ја запомнивме: 
„Демократијата понекогаш треба малку да се поттурне 
кон напред!“ Нејсе што за господинот Хан државен 
удар во срцето на Европа е само „мало поттурнување 
на демократијата кон напред“, туку таа реченица во-
општо не е негова. На неа полага целосно авторско 
право товариш Владимир Илич Ленин кој ја изговори 
во почетокот на Октомвриската револуција, а Јоханес 
Хан како необолшевик-плагијатор тоа сега ни го про-
дава како своја духовита умотворина. Нам, на граѓа-
ните на Република Македонија, господине Хан, тоа 
воопшто не ни е духовито ниту смешно!

Но, како што се вели, „фрли рипче – фати крапче“. 
Таа негова ептен мала вербална инвестиција, тоа пу-
чистичко „поттурнување на демократијата“ и момент-
ната цивилизациска дезориентација на ЕУ како нека-
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ков гламурозен бекграунд го донесоа Јоханес Хан на 
функција стечаен управител на Република Македо-
нија. 

Точно два месеци по државниот удар и неполн ме-
сец по инсталирањето на новата Влада, а Хан очиглед-
но ужива во остварување на бирократски најпрецизен 
можен тајминг, на 26 јуни тој се нацрта во Скопје за да 
учествува на седницата на Владата на Република Ма-
кедонија, ословувајќи ја притоа цело време Република 
Македонија само со референцата БЈРМ. Од позиција 
на стечаен премиер на Република Македонија, на заед-
ничката прес-конференција со неговиот најблизок со-
работник Зоран Заев, во функција на премиер-извр-
шитрел со црна торба, Хан ги оцени како позитивни 
чекори средбите на министерот за надворешни рабо-
ти Димитров во Грција и на Заев во Бугарија. Се раз-
бира дека тој како стечаен управител на Република 
Македонија, т.е. стечаен директор на претпријатието 
БЈРМ, смета дека таму, во Грција и во Бугарија, се 
случило нешто многу добро, иако од тоа т се свртија 
цревата на целата македонска нација и се отворија низа 
нови најмачни меѓународни состојби и односи. Но тоа 
е така: кога имате бесчувствителен туѓински стечаен 
управител – народот воопшто не се прашува. Неговиот 
соработник, извршителот Зоран Заев, на заедничка-
та прес-конференција полтронски и вазалски изјави 
дека „неговата Влада заедно со еврокомесарот Хан 
прецизирала документ за реформите кои треба да се 
спроведат“. Се работи, веројатно, за гореспомнуваната 
„Поза 69 за сериозен подбив на ЕУ и НАТО“ која, 
напишана од ЕУ, на Заев од Брисел му ја донесе Хан. 
Стечајниот управител Јоханес Хан, пак, тогаш изјави: 
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„Првпат присуствувам на седницата на Владата на 
БЈРМ и се надевам дека ќе имам можност повторно 
да присуствувам, бидејќи сметам дека ако сакаме да ја 
постигнеме нашата заедничка цел ќе мора и заедно да 
работиме“. А што се крие зад поимот „заедничка цел“ 
многу добро знаеме сите – бришење на Република Ма-
кедонија од мапата на светот. 

Стечајниот управител на Република Македонија 
Јоханес Хан тогаш, во тој несреќен понеделник кога 
започна стечајот над Република Македонија, најави 
дека веќе наредниот ден, во вторник, во „земјата“, како 
што ја нарече Република Македонија, ќе пристигнат 
и експерти кои ќе помогнат подобро да се спроведат 
реформите (читај: стечајот).

И навистина, веќе утредента во Македонија из-
никна „германскиот експерт“ Рајнхард Прибе со тол-
па „експерти“ за да т „помогнат“ на очигледно најне-
способната Влада во светот „во спроведувањето на нај-
итните реформски приоритети“.

„По утринскиот појадок“, како што пишуваа тој ден 
медиумите, Прибе, сит и задоволен од појадокот, поч-
на со скенирање (читај: чешлање!) на институциите, 
а другите двајца извршители со црни торби, Никола 
Димитров и Бујар Османи, му дадоа на знаење дека ин-
ституциите се целосно мобилизирани и се ставени на 
располагање на тимот на Прибе кои летово (ах, збогум 
мирно македонско лето!) ќе имаат задача целосно да 
ги одскенираат. Прибе ги посети Министерството за 
надворешни работи, Министерството за правда и Се-
кретаријатот за евроинтеграции, при што истакна де-
ка Европската комисија во следниот период одблис-
ку ќе ја следи работата во земјата. Замислете си сега, 
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почитувани сограѓани, дали како обични чесни граѓа-
ни на Република Македонија воопшто би можеле така 
едноставно да влезете во спомнатите министерства, а 
не да ги чешлате вдолж и попреку како штотуку дој-
дениот туѓински „експерт“ Прибе.

Истиот ден, на 27 јуни, во Македонија стаса уште 
еден дел од меѓународниот стечаен тим: туѓинската 
делегација на Директоратот за соседство и преговори 
за проширување на Европската комисија, предводена 
од директорката Џеновева Руиз Калавера. И сите тие 
(не знам точно колкумина) дојдоа „да т помогнат“ на 
неспособната Влада.

Стечајната управа се докомплетира на 29 јуни кога 
во Скопје се појави и еден од „најважните“ туѓински 
„експерти“, Питер Ван Хојт, кој дојде да т „помогне“ 
на неспособната Влада за итно спроведување на ме-
диумските реформи. Потсетуваме дека Хојт веќе ед-
наш покажа што и како знае и беше одстранет од 
преговорите во пржинскиот процес, но во моментов 
во Македонија се во игра некои други момчиња, не-
гови верни соработници во стечајната постапка на 
слободното критичко мислење во македонските ме-
диуми, па и тој побрза да си се врати на македонската 
политичка и прехрамбена трпеза. 

На 3 јули пак, ете ти го и специјалниот претставник 
на ОН и медијатор за разликата за името меѓу Ма-
кедонија и Грција, Метју Нимиц, кој, ве молам, смета 
дека прашањето за името треба да биде високо на 
агендата на новата Влада, т.е. на туѓинската стечајна 
управа на Република Македонија, на чело со Јоханес 
Хан и на неговиот соработник, извршителот со црна 
торба Зоран Заев. А зошто, господине Нимиц, кога 
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ние воопшто не сакаме да си го менуваме своето чесно 
и свето име Република Македонија? Сменете си го вие 
вашето име, никој не ви брани.

И истовремено со присобирањето на меѓународна- 
та стечајна волчја глутница во Скопје, како во осини 
гнезда повторно зовреа и агресивните хормони по ов-
дешните туѓински амбасади. Бог да чува и да пази!

Е сега, се прашувам, почитувани сограѓани, што во-
општо им е гајле на сите тие туѓинци за нашата тат-
ковина Македонија, за нејзиното и за нашето име?

Тоа е затоа што, како што вели една стара пого-
ворка, предавниците се како сериските убијци – ни-
когаш не престануваат. Така премиерот-извршител со 
црна торба Зоран Заев ни ги „напенали“ (негов тер-
мин!) за да ни ја докусурат Република Македонија. 
Зашто е општопознато како завршуваат стечаите: или 
правното лице (во случајов нашава држава) се лик-
видира, или пак се редефинира, т.е. станува сосема 
друго правно лице и продолжува да постои под друго 
име и со сосема друг идентитет. 

И еве како е замислено тоа. 
Еден од најагилните извршители на стечајната по-

стапка со црна торба, Бујар Османи, на крајот од 
своето јавно толкување на фамозниот „План 3-6-9...“ 
изјави нешто многу интересно и знаковито: „Пред 
нас е исправен над-национален, ако сакате, човечки 
предизвик да ги затвориме отворените прашања и да 
направиме сериозен исчекор во нашите европски и 
евро-атлантски интеграции“.

Но кои се тие отворени прашања за кои така ле-
жерно заборува господин Османи? Дали е тоа соз-
давање Голема Албанија на сметка на Македонија, 
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па да бидат затворени отворените големоалбански 
прашања? Па, има ли некој блесав во оваа земја 
што заборавил дека токму Бујар Османи, а сега со 
лик на министерско бело јагне сугаре, најупорито, 
најагресивно и најдрско, внесувајќи му се в лице на 
македонскиот народ, повторуваше дека постои и де-
ка до запирка ќе се примени Тиранската платформа, 
што подоцна на галено си ја викаа Декларација, а се-
га не ја ни спомнуваат зашто едноставно таа почна 
да се реализира во пракса. Ете така, токму онака ка-
ко што е зацртано таму во Тиранската платформа, 
Бујар Османи го гледа „над-националниот човечки 
предизвик“, Република Македонија да се претвори во 
бинационална држава под некое друго, албанизирано 
име, а притоа, замислете, во „Планот 3-6-9...“ на ниту 
едно место не се ни спомнува нужното итно, всушност 
најнужното и најитно реформско одржување на тол-
ку неопходниот сеопфатен попис на населението во 
Република Македонија за да можеме, со прецизни 
демографски податоци, сите заедно да бидеме по-
објективни и покомпетентни во разбирањето на тие 
„наднационални предизвици“ што ни се нудат како 
евро-атлантско приспивно апче.

Но, почитувани сограѓани, пред воопшто глупо 
да се трошиме со некакви си „наднационални“, гра-
ѓански, космополитски фикции што ни ги продаваат 
токму оние што агресивно, грчовито, со стегнати за-
би до бес и со постојани закани и уцени ги туркаат 
своите национални и големонационални фикции, ние 
најнапред мораме да се справиме со нашиот најго-
лем македонски национален предизвик, а тоа е да си 
ја зачуваме татковината Република Македонија од 
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разнебитување и уништување, да си ја запазиме од 
меѓународната криминална стечајна постапка што се-
га се одвива под палката на циничниот еврокомесар-
-експериментатор, ленинистот Јоханес Хан со сета 
онаа горе спомната туѓинска братија, на која ќе т по-
нудиме не само добар појадок, туку и одличен ручек, 
и раскошна вечера, а потоа мирно да си заминат од 
Република Македонија и да нс остават на мир во на-
шиот топол дом.

8 јули 2017, Република.мк Online 
Заpочна сtечајоt на Реpублика Македонија
http://republika.mk/797678

8 јули 2017, Јади бурек Online 
Заpочна сtечајоt на Реpублика Македонија
http://www.jadiburek.com/sodrzina_detalno.aspx?id=2988
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9 јули 2017

ПРВАТА РАЗБУДУВАЧКА ЕУ ШЛАКАНИЦА 
ЗА ЗАЕВ

Од Европската Унија на Заев му долета првата се-
риозна шлаканица во врска со обидот на Владата на 
Република Македонија да го оневозможи поставува-
њето на Александар Николоски за амбасадор и шеф 
на Мисијата на Република Македонија во ЕУ. Убав и 
добар потег на Парламентарното Собрание на Советот 
на Европа кое објави писмена декларација под наслов 
„Заштита на угледот на македонската дипломатија“. 
Се разбира, набргу ќе има и други такви, па и многу 
потешки шлаканици за Заев и за неговиот склепан 
министерски тим, зашто, сакале – не сакале, ЕУ, со 
своите цврсти и добро вмрежени структури и одно-
си, и по хоризонаталата и по вертикалата, не е Зелено 
пазарче на кое можеш баш така да поминеш со пана-
ѓуски и битпазарски итроштини и подметнувања, или 
барем не додека и самиот не станеш колку-толку рам-
ноправен член на евро-клубот. Но тоа е сосема друга 
и покомплексна тема.

Во секој случај, читајќи меѓу редови, од овој мал но 
важен актуелен меѓународен настан заклучуваме дека 
хистеричната и бесна партизација што ја започна и 
што од првиот ден од своето инсталирање систематски 
ја спроведува владата на Заев веќе поприлично ги воз-
немири духовите во Европската Унија и веројатно 



172...

таму и самите наеднаш почнаа да сфаќаат со кого се 
фатиле во оро. Ним им беше многу добро познато 
дека со својот ултрадискутабилен курикулум Заев е 
и ултраподатлив за манипулации, гнетење и искори-
стување за некои меѓународни политички цели, но 
тука очигледно се пресметаа, па бргу им стана јасно 
дека ако неговиот „стил на работа“ не се пресече во 
зародиш ќе биде тешко да се контролира човек кој не 
избира средства, методи и „бомби“ за да ги постигне 
своите егоистични цели. Треба тука да се напомене 
дека веќе во низа изјави на евродипломати (нпр. Ти-
моние, па и Хан) на Заев суптилно му е порачано дека 
ќе мора да се отвори за соработка со сите субјекти во 
општеството, вклучително и опозицијата, па дури и 
самиот тој во некои јавни истапи тоа некако го про-
тисна низ заби, иако никој разумен не им поверува на 
тие негови pro forma кажани зборови.

Зоран Заев неразумно, безмилосно, со сета сила и на 
секој можен начин, со лаги, со шарени револуции, со 
државен удар, го дупчеше и го издупчи македонскиот 
државен и национален брод на сите страни само да 
ја потоне претходната власт, но сега кога треба со тој 
допола потопен брод да се патува натаму – е, тоа не е 
така лесно. Најнапред треба да се затнат направени-
те дупки, но бидејќи неговото политичко беснило не 
остави ниту едно негибнато и здраво морално и ма-
теријално место, давајќи им дури политички алатки за 
дупчење и на сите заинтересирани домашни и стран-
ски „дупчала“ за македонскиот брод што побргу да 
исчезне од површината – сега дојде зорт заман.

Но на Заев и на неговата влада дури допрва им следу-
ваат други шлаканици и непријатни изненадувања од 
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ЕУ и од други меѓународни играчи, па потоа познати-
от џудо зафат „вратоврска“, т.е. давење, па цврсти и 
неизбежни барања и практични докази за безусловно 
стегање на ременот на државата, што значи притисок 
врз јавниот сектор со очекувани „болни резови“, т.е. 
смалување на платите и отпуштања на државните 
службеници, со натамошни негативни консеквенци 
па и отпуштања и во приватниот сектор, притисоци за 
приватизација на последните неприватизирани круп-
ни стопански субјекти во сопственост на државата, и 
особено за целосна приватизација на македонските 
шуми и води. Овој неолиберален модел е беспрекорно 
и до крај испитан и проверен врз последните примени 
членки во ЕУ, па и врз некои постари како во случајот 
на Грција, и тука нема никакво промашување. Тоа 
едноставно ќе биде така, со уште низа неверојатни и 
бизарни последици, а Зоран Заев нема да знае како 
да избега и каде да се сокрие од сите тие предизвици, 
зашто е многу полесно насилно да го дупчиш бродот 
одошто да управуваш со него низ домашните и меѓу-
народни политичко-економски води. 

Но едно е сигурно, партизацијата која Заев и него-
вата vлада веќе распаметено ја спроведуваат, во ЕУ не-
ма да им помине, и подобро им е веднаш да престанат 
со тоа лудило, а во случајот со декларацијата на Пар-
ламентарното Собрание на Советот на Европа во врс-
ка со Александар Николоски им е испратено јасно и 
предупредување во таа смисла. 

9 јули 2017, Република.мк Online
Прваtа разбудувачка ЕУ-шлаканица за Заев
https://republika.mk/798154 
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10 јули 2017, Јади бурек Online
Прваtа разбудувачка ЕУ-шлаканица за Заев
http://www.jadiburek.com/sodrzina_detalno.aspx?id=2995

Sebastian Münster: “Cosmographia Universalis”, Баzел, околу 1550 годи-
на, дрвореz. Карта на Македонија со прикаz на јасно диференцира-
ните територии на Грција и Мореа. Збирка на Алдо Климан.
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12 јули 2017

БУДАЛСКИ ПРЕЛУДИУМ 
ЗА ТРЕТА БАЛКАНСКА ВОЈНА

Се прашувам до кога ќе слушаме ординарни глу-
пости од балканското меѓународно дипломатско, во 
морална смисла сосема засмрдено буниште, на кое 
како нозе од кокошки и петли со напрчени кикиришки 
само чепкаат и чепкаат, барајќи нови гнасотии, разни 
политичари, дипломати и секој друг аналфабетски и 
неморален џган на кој ќе му текне во Грција, во Бугарија 
и во Албанија, а еве сега им се придружи и ногата од 
кокошка од Србија низ клунот на нејзиниот министер 
за надворешни работи Ивица Дачиќ. На средбата со 
грчкиот шеф на дипломатија Никос Коѕиас во Атина 
тој кукурикна дека Србија направила грешка кога пред 
20 години го признала, како што рече, „Скопје“ под 
уставното име Република Македонија. Дачиќ посеб-
но си ја избербати устата со подмолната инсинуација 
дека Србија „за разлика од некои други народи, нема 
територијални претензии кон делови на Грција“.

Збеснати хиени глодаат до последното ковче, а ова се-
га очигледно повторно е време на оние што во историја-
та се потврдија како бескрупулозни балкански хиени со 
острвени заби кон Македонија. Велам повторно, зашто 
тие крвави освојувачки заби македонскиот народ нај-
трагично ги искуси во Балканските војни во 1912 и 
во 1913 година, кога тие бесни освојувачки ѕверови 
ни се нафрлија т го кинеа, и т го парчосаа телото на 
нашата татковина Македонија и на нашиот несреќен 
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македонски народ од што, еве, по сите геноцидни и 
денационализаторски политики и пракси што со ужа-
сен успех ги спроведуваа врз нас, ни до ден денес не 
можеме да се опоравиме. И сеуште не им е доста!

Но што друго и да се очекува од еден нескриено 
и освестено перфиден политичар каков што е Ивица 
Дачиќ, однегуван и излезен од големосрпскиот шинел 
на Слободан Милошевиќ, кој не само со мразно лице 
и срце, туку дури и физиогномски, баш како да му е 
роден син на Слобо, или како дрвена кукла со ликот 
на Слобо-зборувач од мев, но и со своите извежбани 
театрални досетки, афектации и гримаси од типот на 
оние за кои пишува Брехт во книгата „Театралноста 
на фашизмот“, сосема потсетува на својот политички 
татко, кој со сопственото милитантно лудило зад себе 
остави над 200 илјади трагични и невини жртви и по-
веќе од еден милион и пет стотини илјади бегалци, ра-
селени и протерани луѓе на сите страни од светот.

Што сака Дачиќ? Србија да се вклучи во последни-
от можен грабеж на Македонија? Да се дограби до 
таканаречената „Јужна Србија“ или „Вардарска бано-
вина“ од Кралството Југославија, со оглед на тоа што 
Грција веќе трајно ни го открадна егејскиот дел на 
Македонија, Бугарија Пиринска Македонија, а на Ал-
банија т припаднаа нашите најзападни македонски 
краишта? За разлика од нив, веројатно си мисли Да-       
чиќ, поради разни историски околности, Србија по рас-
паѓањето на СФРЈ си остана со кратки ракави во однос 
Букурешкиот договор од август 1913, па ако сега, сто 
години подоцна, повторно се нуди голема можност со 
политичкото меѓународно лудило на Зоран Заев и на 
неговата предавничка клика, и се прави нов балкански 
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есап, ајде малку да го вратиме филмот и да си го земе-
ме она што еднаш веќе успеавме да го освоиме во не-
милосрдна ограбувачка војна, па го изгубивме.  

Ако Дачиќ верува дека такво нешто е возможно, 
тогаш е навистина сосема луд како и Милошевиќ, а ако 
пак не верува – зошто воопшто „мрси мадиња“, како 
што би рекол нашиот обичен човек? Или, како што би 
рекол обичниот српски човек, господине Дачиќ, „то 
јуне неће да вас муне“! 

Прво, меѓународните прилики не се ни оддалеку 
исти, па дури ни слични на оние од предвечерјето 
на Балканските војни кога Србија, Грција и Бугарија 
(и Црна Гора) имаа премолчена согласност и недво-
смислена поддршка и поттик од европските големи 
сили еднаш засекогаш да го избркаат Отоманското 
Царство од овој дел на Балканот.

Второ, прашањето на евентуално воено решение 
на „македонското прашање“ денес воопшто не е и ве-

Ивица Дачиќ со картата на Голема Србија в раце.
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ќе никогаш нема да биде како во 1912 и 1913 година 
само прашање на овие неколку насрчени земјички 
околу Македонија, испијанети од освојувачки и си-
те можни други политички амбиции и илузии во таа 

Балканскиот Pas de quatre (освојувачки танц на четиритемина: Бу-
гарија, Србија, Црна Гора и Грција). Збирка на Алдо Климан.
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смисла. Зашто, пред сс сега е тука и Европската Уни-
ја која има свои јасни сметки и свои агенди, а тоа е 
разнебитувањето на Република Македонија да си се 
одвива по најподмолен, мирен, дипломатски пат, т.е. 

На крајот од „ослободувањето“: Македонија пека по слобода! Збирка 
на Алдо Климан.
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по пат на своевидно парламентарно национално са-
моубиство, што практично глатко го спроведува кви-
слиншката влада на Зоран Заев. Но освен ЕУ, денес се 
тука и крајно заинтересираните и длабоко инволвира-
ни големи сили, САД и Русија, па секако и Турција. 

Трето, на кој начин во услови на некакво исхисте-
ризиорано воено решени денес Србија би се дограбила 
до некогашната „Вардарска бановина“ а истовремено 
да се намират и болните освојувачки амбиции на Бу-
гарија, која не претендира само на територијата на цела 
Република Македонија, туку и на делови од денешна 
Република Албанија во кои живеат Македонци – Мала 
Преспа, Голо Брдо и Гора (делот во Албанија, па и по-
широко, на Косово).

И што да речеме по однос на тие и такви планови 
на освојувачките партнери-конкуренти Србија и Буга-
рија кога Албанија во исто време си ја тера својата 
грабежлива агенда со Тиранската платформа и со иде-
јата за Голема Албанија, со измислицата Илирида и со 
голем дел на Србија, дури до Ниш.

На Грција, пак, која можеби и нема нови терито-
ријални претензии, иако не би било ништо чудно и 
таа да покаже нови амбиции кон Битола, Гевгелија, 
комплетните Дојранското и Преспанското езеро и не-
кои други наши јужни краишта, прашањето на името 
всушност воопшто не т е важно од некои божемни 
историски причини. Тоа е чиста лага и свртување на 
вниманието од главниот, сосема прагматичен про-
блем. Во случај конечно да ја прифати и да ја признае 
историската вистина за најголемиот откраднат дел 
на Македонија и за спроведениот геноцид над маке-
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донскиот народ, што нема никогаш да се случи, а што 
инаку му е добро познато на целиот освестен свет, 
Грција според меѓународното право би морала да им 
исплати неподносливо огромни суми надомест, или 
да им даде некакви други прифатливи компензации 
пред сс на Македонците, но и на другите етнички или 
социјални, идеолошки и политички групи од Егејска 
Македонија на кои им се одземени или уништени 
имотите и другите добра во текот на изминатите 100 
години насилни политики, фашистички диктатури, 
одземање на сите човечки права и протерувања од 
родниот дом и од родните краишта, сс до денес. Тоа е 
срцевината на проблемот што си го има Грција со на-
шето име Македонија, и ништо друго.

И сега, во ова најактуелно, зовриено меѓународно 
лудило околу Република Македонија, на кој начин во-
општо би било можно до ситост да се најадат толку 
многу острвени хиени, залапани за истата коска без да 
се заколат меѓусебно?

Најпосле, но секако и апсолутно најважно, во пред-
вечерјето на Балканските војни во перцепцијата на 
соседните освојувачки земји Македонија беше само 
некаква си периферна територија во рамките на веќе 
пропаднатото Отоманското Царство, предвидена за 
одстрел, за грабеж и делење. Денес, меѓутоа, што и да си 
мислат и каков есап и да си прават сите заинтересирани 
освојувачи, многу добро знаат дека постои суверена, 
меѓународно признаена држава Република Македони-
ја, која исто така има свои институции, државни апа-
рати, устројства, војска и други средства за одбрана. И 
над сс – постои македонскиот народ.
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Затоа е најдобро за сите што имаат такви идиотски 
планови да си ги заборават старите воинствени и ос-
војувачки амбиции и навики, зашто потенцијалното 
воено разрешување на гордиевиот јазол околу Маке-
донија води само низ црн, најцрн балкански пекол, 
многу поголем одошто воопшто може да се замисли.

Во таа смисла „дипломатската“ изјава на Ивица 
Дачиќ во Атина е буквално само едно недипломатско 
„мрсење мадиња“, а за оној притоа искажан додаток 
дека Србија „за разлика од некои други народи, нема 
територијални претензии кон делови на Грција“, ве-
ројатно со алузија дека Република Македонија пак 
има такви божемни претензии, не е ултрасмешна са-
мо поради неизмерната длабочина на апсурдноста и 
бесмислата на антитезата што ја содржи, туку пора-
ди тоа што сите знаеме дека на алчната српска лисица 
егејскиот грозд не т се јаде бидејќи е многу кисел. Име-
но, најголемиот и најболен неостварен освојувачки и 
воинствен сон на Србија отсекогаш т беше и т остана 
нејзин широк излез на Егејско море со најголемиот 
беломорски град Солун, за што сведочи мачната и 
крвава историја на Балканските и Првата светска 
војна во која Србија правеше сс за да ја досегне таа 
со светлосни години далечна цел, но во освојувачка 
смисла не успеа да дотурка подалеку од Лерин што 
времено си го сметаше за српски град.

Ете, толку од балканското политичко и дипломат-
ско буниште за трајното и непоматено пријателство 
меѓу Србија и Грција според министерскиот локум-     
-муабет на Ивица Дачиќ со колегата Коѕиас.
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12 јули 2017, Република.мк Online
Будалски pрелудиум за Треtа балканска војна
https://republika.mk/799210

12 јули 2017, Јади бурек Online
Будалски pрелудиум за Треtа балканска војна
http://www.jadiburek.com/sodrzina_detalno.aspx?id=2998и

A. & C. Black: “Turkey in Europe” (детал) – “Engraved by S. Hall. Buri”, 
Единбург, втора половина на XIX век. Печатено со челична пло-
ча, иzворно рачно колорирано. Убав но непрециzен картографски 
труд. Македонија е прикажана во своите географски граници, освен 
испуштениот дел на нејzината zападна територија со Охрид. Тоа е 
последица од пренесување на податоците од други непрециzни кар-
тографи, па и ниzа населби и објекти се впишани на погрешни места. 
Топонимијата е коректно наведена според современите македонски 
имиња на местата. Збирка на Алдо Климан.
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14 јули 2017

ПРОГНОЗА ЗА ИЛИНДЕН 2017: ЦРНИ ОБЛАЦИ,
ЛУЊА, ГРМОТЕВИЦИ
Прилог кон заедничкаtа балканска исtорија

Наближува Илинден, па онака грижлив како што 
сум по природа, нешто си мислам со умот дека годи-
нава прославата на Мечкин Камен на 2 август би мо-
жела да испадне многу терсене. 

Заедничкото бугарско-македонско чествување на 
Илинден во Крушево (велам бугарско-македонско, заш-
то во никој случај нема да биде македонско-бугарско), 
набрзинка спрчкано во спобудалената предавничка 
глава на Зоран Заев, ќе биде апсолутно настан од најви-
сок, дури катаклизматичен безбедносен ризик.

Повеќе од сигурно е дека тој ден илјадници бугарски 
граѓани, пијани од среќа, со стотици автобуси платени 
од бугарските власти ќе дојат во Крушево со свои очи 
да се сладат со тоа наше надреално македонско лудило 
и да му сведочат на нашиот национален суицид, на 
тоа чудо невидено! А од друга страна, слушам, и пре-
давничкиот премиер Заев исто така во буџетот веќе 
осигурал средства за стотици бесплатни автобуси за 
во Крушево да донесат илјадници и илјадници смрт-
но несреќни и разочарани Македонци од сите краиш-
та на земјата и од странство со свои очи да го видат на 
дело тоа безмерно мизерно заевско кравјо лудило од 
кое, се чини, нема куртул.

Е сега, ако се случи тој и таков ступиден истори-
ски „културно-уметнички“ перформанс, тогаш, драг 
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мој македонски народе, навистина ќе имаме Трет И-
линден. И тоа каков! Па на што и да излезе! Зашто де-
финитивно го претераа со безобраштина и најдрски 
приземни провокации без срам и перде. 

Во тој случај би било многу добро преку слобод-
номислечките владини медиуми (бидејќи, нели, тие 
тоа први ќе го дознаат) македонскиот народ на време 
да се извести дали е планирано во текот на одвивање-
то на официјалниот дел од свечената програма, кога 
бугарскиот премиер Борисов и веројатно некои о-
сведочени бугарски квази-историчари убаво ќе ни 
објаснат дека сме Бугари а ние од тоа бескрајно ќе 
се воодушевиме, значи, треба да ни се каже дали е 
планирано сигурносниот аспект да т биде доверен 
на македонската полиција и на другите наши специ-
јални безбедносни служби, или и во тој дел од фантаз-
магоричната организациона шема на „ивентот“ ќе се 
реализира евро-концептот на Заев за заедничка бу-
гарско-македонска безгранична братска соработка 
на полициските сили. Или, пак, ќе ни биде доволно, 
ако дојде до очекуваните големи немири и судири, 
да нс тепаат само бугарските специјалци, исто така 
доведени со стотици блиндирани бугарски полицис-
ки коли? Признавам, можеби оваа вторава солуција 
со бугарската полиција е и најдобра и најквалитетна, 
зашто нашите браќа Македонци во Пиринскиот дел 
на Македонија во изминатите стотина години заед-
ничка македонско-бугарска историја многу добро се 
запознаа со бугарските пендреци и други мачила по 
затворите и во своите македонски домови, па ред е 
ние во Република Македонија да видиме како им било 
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ним додека година по година, деценија по деценија ги 
заборававме и ги остававме на немилост на осведо-
чените македономрзци. Како и денес, впрочем! 

Ова со полицијата, значи, е навистина многу важ-
но за да знаеме што нс чека кога ќе дојде до луња и 
грмотевици и мора да се разјасни дали македонскиот 
народ ќе биде тепан од нашата родокрајна македонска 
полиција, или од бугарската, или пак од заедничките 
братски бугарско-македонски полициски сили. Зашто, 
оној што мисли дека до немири нема да дојде – тој е 
многу глупав, неразбран и безумен, а оној што мисли 
дека до немири секако ќе дојде и пак продолжува со 
ступидниот план да ја оствари месечарската идеја за 
заедничко славење на Илинден во Крушево – тој еви-
дентно немирите ги подготвува и ги посакува, зашто 
како и секогаш во такви ситуации, најлесно е потоа за 
виновен да го прогласиш невиниот и оштетениот, во 
случајов македонскиот народ.

Но веднаш ми паѓа на ум и нешто друго. Кога веќе 
станува збор за вака замислено величествено заеднич-
ко бугарско-македонско светкување на за Македонија 
и за македонскиот народ трагичната балканска исто-
рија, зошто да ги забораваме и Грците? Па и со нив 
имавме заедничка предилинденска, и илиндеска и дол-
га постилинденска трагична историја, сс до денес. И 
тие на оригинален начин учествуваа во Илинденските 
настани. Наведувам само еден патемен пример: грч-
киот весник „Емброс“ од 2 август 1903 година пишу-
ва дека еден богат Грк става на располагање износ 
од 300 илјади драхми за вооружување на грчките ан-
дартски чети што инаку ги организираше тогашната 
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грчка влада и ги испраќаше во Македонија заедно со 
турскиот аскер да се борат против нашите македонски 
револуционери, за спроведување на својата грчка им-
перијалистичка политика. Па и тој грчки Ајос Илиас, 
тој нивен грчки Илинден е исто така наша заеднич-
ка грчко-македонска историја што треба да си ја 
прославиме заедно, онака европски, со размавтани 
грчки знамиња и со портретите, на пример, на про-
славениот злосторник против македонскиот народ од 
илинденскиот период, костурскиот владика Германос 
Каравангелис.

Освен тоа, тука се и Албанците. Сите знаеме дека 
и тие во Илинденското востание т дадоа голем при-
донес на туската војска во борбата против македон-
ските револуционерни чети. Затоа  би било супер на тој 
свечен ден на заедничката бугарско-грчко-албанско-      
-македонската историја во Крушево да ни дојде, освен 
суперѕвездата и кралот на говорот на омразата кон 
Македонците Зијадин Села, и прочуената големоал-
банска пратеничка Дода да ни одржи еден поучен го-
вор за славниот албански празник Илиринден.

И како сега, на крајот, во духот на проститутска-
та концилијантност на Заев, да бидеме нечесни и во 
тој лудачки карневал и баханалија на осведочените 
ништители и непријатели на Република Македони-
ја, на македонскиот народ, на македонскиот јазик, на 
македонската култура и на македонскиот идентитет 
да не ги вклучиме и Србите. Ве молам, па и со нив 
си имаме, оф леле, долга заедничка историја. Во пред-
илинденскиот, илинденскиот и постилинденскиот пе-
риод нивните славни четнички Црни тројки како 
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збеснати пци од типот на Јован Бабунски, Коста 
Пеќанац, Ѓорѓе Скопљанче, војводата Стеван, чет-
никот Глигорије, или пак Мицко војвода, и стотици 
други такви, во подмолни стапици, со предавства, ит-
роштини и на секој друг можен начин, како невина 
дивеч ни ги гонае и ни ги ловеа и безмилосно ни ги 
колеа нашите најубави македонски души, нашите 
најголеми патриоти, и ги докрајчуваа оние што нека-
ко успеале да ги преживеат безмилосните стапици, 
атентати, убиства и колења од страна на бугарските, 
грчките и албанските злострорници. Предлагам за таа 
заедничка српско-македонска историја во Крушево да 
зборува никој друг туку новопроизнесениот мрзител 
на македонскиот народ, големосрпскиот екс-премиер 
Ивица Дачиќ, па на коленици го молам предавничкиот 
премиер Зоран Заев секако и него најљубезно да го по-
кани на Мечкин Камен, бидејќи само уште тој таму ќе 
ни недостасува.

И ете, сега кога ќе се земе во предвид сето погоре 
речено, зарем воопшто можеме и да замислиме да не 
ги поканиме сите нив зедно на одбележувањето на 
светиот македонски празник Илинден?! Никако! Зна-
чи, треба да се вложат сите можни дипломатски усилби 
тие на секој начин да дојдат во Крушево и да ни одржат 
говори за тоа дека Илинден, Ајос Илиас, Илиринден, 
Свети Илија е голем празник на нашата заедничка 
балканска историја. Знам дека ќе биде малку шарено 
со развиорените бугарско-грчко-албанско-српски зна-
миња, но тоа во Македонија веќе 150 години е така, 
на смена освојувачки и дрско се виореа ту едните ту 
другите. А, бидејќи и ние Македонците некако учес-
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твувавме во таа заедничка илинденска историја, мо-
жеби ќе се види и понекој наш македонски, со крв и 
болки извезен македонски барјак. И додека на Меч-
кин Камен во разни национални музички стилови, 
со разни значења и политички смислови и пораки се 
разлеваат државните химни на соседните земји со 
кои Македонија имаше долга неизмерно „заедничка 
историја“ што треба да се слави единствено на ваков 
начин, ние тивко, којзнае, можеби и за последен пат, 
и тоа длабоко во себе, ќе си ја пееме и нашата пре-
красна национална македонска химна „ДЕНЕС НАД 
МАКЕДОНИЈА...“

Мил мој македонски народе, верувам дека сега сфа-
ќаш зошто сум толку загрижен поради секавичното 
наближување на годинашниов Илинден. Не знам дали 
сме навистина подготвени за тоа што следува, зашто 
секогаш токму на Илинден ни го забиваа настрашниот 
нож во грб оние со кои ја „создававме заедничката 
балканска историја“. А особено ме мачи тоа да не се 
случи и овојпат и тоа пред очите на добронамерната 
европска и светската политичка елита што самата не 
гази ни на мравка ни тревка, и што ни е толку вле-
зена под кожа и без чии совети и мудро водење кон 
Пеколот ние би биле само овци во магла, значи ме ма-
чи да не дојде до црна луња, и којзнае што уште, па и 
до раскинување на бугарско-грчко-албанско-српско-    
-македонските перфектни односи и разбирање околу 
името и идентитетот на македонските ќебапчиња во 
споредба со бугарските големи ќебапи, како и околу 
тоа чии се баклавите, грчки, бугарски, српски, албански 
или македонски, а над сс се грижам дека немирите 
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можат страшно да ескалираат околу идентитетот на 
прочуеното тетовското гравче, струмичката пиперка, 
гевгелиските патлиџани и ресенското јаболко, бидејќи 
сето тоа е многу важно за создавањето на натамошна-
та заедничка историја на Балканот.

Боже, какви болни сеништа!

14 јули 2017, Република.мк Online
Прогноза за Илинден 2017: црни облаци, молњи, грмоtевици
http://republika.mk/799955

14 јули 2017, Јади бурек Online
Прогноза за Илинден 2017: црни облаци, молњи, грмоtевици
http://www.jadiburek.com.mk/sodrzina_detalno.aspx?id=3002

На Карtаtа на свеtоt во илустрираниот „Коментар на Книгата 
Откровение“, калуѓерот Беатус од XI век јасно ја вцртал и терито-
ријата на Македонија. На Беатус, меѓутоа, појмовите Грција и Буга-
рија воопшто не му се познати, a од околните краишта на Македони-
ја ги наведува само топонимите Епир и Албанија. 
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17 јули 2017

СОЛУНСКИ ПАТРДИИ: 
СТАРА СЛИКА – НОВИ БУДАЛИ

Таинствената солунска средба на грчкиот преми-
ер Алексис Ципрас, српскиот претседател Александар 
Вучиќ, бугарскиот премиер Бојко Борисов и претсе-
дателот на Европската комисија Жан Клод Јункер со-
сема разбирливо предизвика не само големо внима-
ние, туку и искрена загриженост кај оние што ги по-
знаваат работите и што добро знаат што се крие зад 
таа тивка меѓународна интрига.

Зашто, никој разумен не може да им се радува на 
воинствените тапани што повторно сс погласно се слу-
шаат на Балканот околу Македонија, тапани што не се 
смируваат веќе 150 години, па и сега, стотина годи-
ни по големиот бескрупулозен грабеж и парчосува-
ње на територијата на Македонија и на македонското 
национално битие од 1912-1913 година, како главни 
тапанари повторно се наметнуваат Грција, Бугарија 
и Србија, а еве, исто како и пред Балканските војни, 
одново им суфлира Европа во ликот на воинствениот 
Жан-Клод Јункер, кој, само да подсетиме, не престанува 
да ја развива тезата за потреба од создавање заеднички 
оружени сили на ЕУ, надевајќи се веројатно дека токму 
тој, еден ден, ќе стане нивен почесен маршал.

Ете тоа се причините поради кои се собраа тие 
тројца плус еден големи воено-политички планери и 
стратези во убавиот македонски град Солун, за да ви-
дат како по дипломатски пат, без истрелан куршум, 
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да се докусури она што сеуште им остана неподелено 
од Македонија и да се договорат на кој начин конечно 
успешно да ја затворат својата одамна започната и 
недовршена освојувачка зделка.

Се разбира, сето тоа би било сметка без крчмар, и не 
би било така едноставно без вртолумната, стрaвотна, 
предавничка глупост и лудост на Зоран Заев и на не-
говата верна квислиншка дружина. А се знае дека мож-
носта создава крадци!

Но сепак, за јасно да им дадеме на знаење на госпо-
дата Ципрас, Вучиќ, Борисов и Јункер дека во случајов 
исклучиво предавникот Зоран Заев е бескрајно луд, но 
не и македонскиот народ кој добро ги познава и врз 
својот грб ги искуси сите подмолности и валканици 
од ваквите столетни „трилатерални“средби, со дипло-

Милитариа: раzгледница со прикаz на состојбата на теренот по Пр-
вата балканска војна и грабежот и поделбата на територијата на 
Македонија од страна на zавојувачите, Србија, Бугарија и Грција. 
Збирка на Алдо Климан.
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„По победата“... Илустрација е од Збирката на А. Климан.

матски насмевки и договори, и со секогаш неодмин-
ливиот „квадрилатерален“ диригент, ја објавуваме и  о-
ваа сатирична разгледница под наслов „По победата“, 
печатена во Франција веднаш по хаосот и ужасот на 
Балканските војни, за да видат колку бедно изгледаа 
тогаш во 1912-1913 година нивните трилатерални-
-квадрилатерални претходници, но и на што личат 
самите тие денес кога во XXI-от век, пред очите на 
целиот демократски свет, ја прават истата воинствена 
гнасијада, па веќе да не ни раскажуваат евтини при-
каски за божемниот македонски иредентизам поради 
кој биле многу загрижени.

Стара слика – нови будали!

17 јули 2017, Република.мк Online
Солунски паtрдии – сtара слика, нови будали
https://republika.mk/800986

17 јули 2017, Јади бурек Online
Солунски паtрдии – сtара слика, нови будали
http://jadiburek.com.mk/sodrzina_detalno.aspx?id=3003
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18 јули 2017

СЕ ЗАПАЛИ ЦРВЕНИОТ АЛАРМ 
ЗА МАКЕДОНИЈА!

Македонската парламентарна опозицијата се на-
влече на брзопотезниот штос на Зоран Заев и направи 
многу голема грешка прифаќајќи го неговото бара-
ње за договорот за добрососедство помеѓу Република 
Македонија и Република Бугарија да се разговара на 
седница на Комисијата за надворешна политика за-
творена за јавност, кога пред тоа парламентарното 
мнозинство глатко одби тој договор да го стави на 
дневен ред на редовна седница на Собранието. Вед-
наш по тоа одбивање Заев „го замоли“ Собранието да 
се свика затворена седница, крајно перфидно и под-
лизурски алудирајќи дека всушност претходната власт 
практично го довела договорот до оваа состојба што 
сега новата власт треба само да го доврши, т.е. само да 
го потпише. 

Имено, Заев тоа вака го рече: „Вие направивте мно-
гу како претходна власт, а ние треба да довршиме“, 
но познавајќи ги неговите бескрајно подмолни игри 
и местенки, неговите бесрамни лаги и измами, големо 
прашање е, во моментот кога најпосле сето тоа ќе се 
заврши со еден најверојатно сосема неприфатлив и 
агоничен документ на штета на македонскиот народ 
(инаку не гледам зошто толку би ликувала бугарската 
политичка и целата бугарска јавност!), кој ли подоцна 
ќе биде во состојба да го раздели маслото од водата и 
лагите од вистината за тоа кој што од нив се согласил, 
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договорил и одлучил – ВМРО-ДПМНЕ или СДСМ. 
Впрочем, ако претходната власт, како што вели Заев, 
сето тоа го довела до таква состојба договорот само да 
биде потпишан, зошто и не го сторила тоа? А добро 
знаеме зошто – затоа што останаа низа отворени нај-
битни прашања од национален и државен интерес: 
признавањето на македонскиот народ, признавањето 
на македонскиот јазик, признавањето на македонската 
култура и признавањето на посебноста на македонска-
та историја.   

Вака, прифаќајќи го таинствениот, поточно, тајниот 
дијалог под жито за едно од највиталните државно-
правни прашања во односите со Република Бугарија, а 
освен тоа и со светлосна брзина истурканите во преден 
план на македонската надворешна политика одлуки 
за тој договор, опозицијата си даде мачен автогол во 
еден од најделикатните политички моменти, а доколку 
и продолжи така убаво да „соработува“ со Заев и со 
неговата предавничка клика, мрежата ќе т биде полна 
со опасни автоголови. Навистина, претставникот на 
опозицијата Илија Димовски од ВМРО-ДПМНЕ изја-
ви дека оцениле оти е подобро седницата да биде отво-
рена, но доколку Владата смета дека треба да биде 
затворена ќе побарале аргументи за тоа. И на тоа си 
остана. Низ медиумите не видовме за какви тоа толку 
судбоносно важни аргументи за затворена седница 
станува збор, но видовме, Заев успеа да ја довлечка 
опозицијата зад својата затворена „демократска“ вра-
та.

И сега, еве, веднаш по одржувањето на таа затворена 
седница и тајната презентација на предлог-договорот 
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за соработка со Република Бугарија, опозицијата која 
учествуваше на неа – а не беше таму само за да седи и 
да слуша – очигледно прифаќајќи ја на тој начин и не-
познатата гореспоманата „аргументација“ на влада-
та дека седницата треба да биде затворена за јавност, 
сега, низ изјавата на Антонио Милошоски, се јавува 
како медијатор, како посредник кон македонската 
јавност и т го интерпретира своето видување, т.е. 
својата верзија на тој, од аспектот на современата де-
мократија, сосема дубиозен политички настан. Тоа 
така не се прави! 

Воопшто немам причини да не му верувам на секој 
збор на Милошоски и на сите наведени забелешки 
на предлог-договорот што од страна на опозицијата, 
според него, на таа тајна седница се изнесени, но во сето 
тоа има премногу одвишна, непотребна и несфатлива 
дипломатска куртоазија и претпазливост, премногу 
внимателно газење по јајца, иако добро се знае дека 
ниту опозицијата ниту севкупната македонска јавност 
немаат никакви механизми парламентарното мнозин-
ство и Владата на Заев да ги уверат да сменат што и 
да е битно во предложениот текст, освен можеби не-
која запирка, колку за да се исполни формата, ниту 
пак имаат политичка сила да го оневозможат Заев 
тој (засега на јавноста непознат и со самото тоа дис-
кутабилен) документ за неколку дена да го донесе на 
својата предавничка Влада, а мнозинството во Собра-
нието да го ратифицира.

Затоа опозицијата мора веднаш да ги осуди вакви-
те нетранспарентни, без причина затворени седници 
и итно да излезе од тој хорор филм, од тие заевски 
сплеткани политички црева, бидејќи со право ќе би-
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де обвинета за соучество во таа и во други нечисти 
политички зделки, а не пофалена и поддржана за 
вистински отпор и спротивставување на лудоста на 
Заев и на неговата блиц-криг распродажба на маке-
донските национални и државни интереси. Ова што 
си го тера Заев, а што тие овојпат го прифатија, е само 
наивно давање легитимитет на она што тој со умисла 
го прави на трагата на оние проѕирни европски и 
негови, од Могерини, Хан, Жбогар, Тимоние и це-
лата таа компанија преземени фрази за божемна со-
работка и заедничко договарање и соодлучување со 
опозицијата. Кој уште верува во тие глупости?! Од 
друга страна, за да се здобие со поголем кредибили-
тет кој апсолутно т е потребен во јавноста во овие сло-
жени општествено-политички услови, опозицијата 
треба јасно, енергично и недвосмислено да застане на 
страната на јавноста и гласноста, т.е. беспоговорно 
да ја осуди нетранспарентноста на работата на Заев и 
на неговиот деструктивен политички тим, а не, преку 
соопштенија, да се става во позиција на интерпретатор 
на таинствените настани во кои и самата таа учес-
твува, зашто, без присутноста на јавноста, Заев и не-
говите типови од власта секогаш можат лесно да ги 
демантираат: мојот збор против твојот! 

Господа, не можеме со Заев да си играме демократи-
ја, не можеме од човек фатен во corpus delicti во највал-
кана криминална работа (пак повикувам: погледнете го 
филмот „Зоран Заев бара поткуп“, (https://www.youtube.
com/watch?v=5ptCYSaLFRI* – со денешниот ден виден 
од 208.791 гледачи), за која, верувам, на крајот ќе си 

*Види ја фуснотата на стр. 115.
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го добие заслуженото, од човек што го организира и 
го изведе државниот удар во македонскиот парла-
мент, од човек што со ширум отворени очи ја при-
фати големоалбанската Тиранска платформа, од чо-
век што по прашање на името пред Грција и пред 
светот безмилосно и бесрамно му ја витка кичмата 
на македонскиот народ до болка и до најдлабоко по-
нижување – не можеме од еден таков човек да оче-
куваме наеднаш да стане прекрасна, кооперативна, ху-
мана, парламентарна демократска душичка. Не! Вол-
кот си го менува влакното – Заев не!

И на крајот, само да потсетам на вообичаените ко-
ординирани разурнувачки дејствија од страната на Зо-
ран Заев и на неговите големоалбански коалициски 
партнери: додека тој опозицијата ја матка, а сите нас 
се обидува да нс замајува со затворени и тајни соста-
ноци за македонско-бугарскиот договор за соработ-
ка, албанските партии во Македонија решително и 
транспарентно, со тон на нескриена препотентност и 
предизивик кон народот, ја повикуваат целата јавност 
да присуствува на отворениот состанок на лидерите 
на албанските парламентарни партии на кој, среде Со-
бранието на Република Македонија, ќе разговараат за 
тоа како си се спроведува Тиранската платформа, т.е. 
како тече расшрафувањето на Република Македонија. 

18 јули 2017, Република.мк Online
Се заpали црвениоt аларм за Македонија
https://republika.mk/801648

18 јули 2017, Јади бурек Online
Се заpали црвениоt аларм за Македонија
http://www.jadiburek.com/sodrzina_detalno.aspx?id=3006
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19 јули 2017, Јавно.мк Online
Се заpали црвениоt аларм за Македонија
http://javno.mk/aldo-kliman-se-zapali-tsrveniot-alarm-za-makedonija/

Fr. Campe et fil.: “Tracia, Macedonia et Illirys Graeca” (детал) – “Orbis 
terrarum antiquus, Tab. XIV”, J. A. Buhler sc.. Norimbergae (Нирнберг), 
Прва половина на XIX век. Печатено со челична плоча, иzворно 
рачно колорирано. Историска карта на Македонија со нејzиниот 
препоzнатлив географски простор, од кој е испуштен северниот дел 
од територијата со Скопје, како и делот по должината на zападната 
географска граница, вклучувајќи го и Охридското еzеро. Збирка на 
Алдо Климан.
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20 јули 2017

ГЛУПАВИОТ И ПОГЛУПАВИОТ 
ОДЛУЧУВААТ ЗА МАКЕДОНИЈА
Зоран Заев мора да си оди!

По невидената хистерична трчаница на чудното 
друштвенце македонски неморални фрикови Зоран 
Заев и Никола Димитров во Софија и по нивните тај-
ни разговори за потпишување уште потајни предав-
нички договори со тамошните неморални бугарски 
фрикови, од непознати причини рејтингот на филмот 
„Глупавиот и поглупавиот“ нагло скокна во Бугарија, а 
наеднаш до екстаза низ таа татарско-источнобалканска 
земја се расприкажаа секакви вицови на сметка на Ма-
кедонците. Ок, добра работа е што Македонците се ве-
дар и духовит народ и знаат да ги примаат шегите на 
своја сметка, па дури и тогаш кога се сосема несмасни 
и здодевни, како што беа овие последниве што ги лан-
сираа „братјата“ Б’лгари.

Но, додека сме кај категоријата Глупост, да го рече-
ме и ова: ако ние Македонците сме биле Бугари, како 
што тврдат Бугарите, тогаш тие вицови всушност се 
исмејување на сопствениот бугарски народ. Толку им 
фаќа умот. Но се чини, како што библискиот предавник 
на македонскиот народ Зоран Заев и највисоките бу-
гарски лидери многу длабокоумно научно-политички 
заклучија и тоа ни го докажуваат, ние навистина и 
сосема непобитно имаме заедничка македонско-бугар-
ска историја, и тоа во правење вицови и заебанции ед-
ните за другите. А тоа секако треба да влезе во новите 
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бугарски егзархиски учебници и лектири што ќе ги пи-
шуваат, што ќе ги печатат и што низ Македонија ќе ги 
дистрибуираат Бојко Борисов, Екатерина Захариева, 
Зоран Заев и Никола Димитров.

Токму затоа, во контекстот на овие актуелни меѓу-
народни и внатрешни македонски свинштини и то-
тално лудило на што сведочиме околу супертајното 
потпишување на супертајниот предавнички договор 
за соработка со Бугарија, приложувам и еден краток 
македонски супервиц на сметка на Бугарите на кој, 
длабоко верувам, и тие самите како многу духовит 
и разбран народ слатко ќе си се насмеат, како што 
впрочем се смееме ние Македонците, а богами и цела 
Европа. Вицот оди вака:

Еден Бугарин т се фалел на една убавица од сосед-
ната земја дека како машко имал многу голем аргумент. 
Убавицата му рекла: „Добро де, покажи го“. Бугаринот 
се истопорил како прч и т го покажал, а таа – леле! – 
имала што да види – само едно малечко црвче. „Абре, 
лудо будало, кого мислиш ти да задоволиш со олкацко 
аргументче?“ – го прашала таа Бугаринот, а тој, само-
задоволно застанат пред огледалото, т одговорил: „Па 
себе, душо“.  

Е така е и со овој договор за соработка помеѓу Маке-
донија и Бугарија што деновиве треба да го потпишат 
Глупавиот и Поглупавиот, со соработниците Глупчо и 
Глупча. И тој договор, драги Македонки и Македонци, 
ќе биде само уште една историски, културолошки, по-
литички, хуманистички и добрососедски безвредна хар-
тија, со „аргументчиња“ како во вицот за Бугаринот 
со божемниот голем аргумент, и ќе им служи само 
на здодевните и безидејни бугарски политички елити 
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и на бугарските квази-историчари во наредните 140 
години, како и во случајот на тотално промашениот, 
фантазмагоричен и пропаднат Санстефански договор, 
да си се самоизмамуваат и пред огледало да си се са-
мозадоволуваат со сопствените бугарски лаги и хаги-
ографски конструкции и глупости. На бугарскиот и 
на македонскиот народ овој и на овој начин заклучен 
договор нема да им донесе ништо добро, туку само 
уште повеќе недоверба, сомнеж, нетрпение, па и ом-
раза.

Тој договор, подготвуван во најидиотска конспи-
рација и дискреција, како да се во прашање Черчил, 
Рузвелт и Сталин на Јалта, а не два соседни народа во 
третиот цивилизациски милениум, веќе во моментов, 
и пред воопшто и да биде потпишан, а така ќе биде и 
по неговото донесување, е апсолутно неважечки за ма-
кедонскиот народ, а сосема бескорисен за бугарскиот.

Како и сите други договори што во историјата на 
сличен начин и под слични изнудени услови ги потпи-
шале гангстерските марионетски влади во светот, така 
и овој договор на кој свој потпис ќе стави најодиозниот 
современ квислинг во срцето на Европа во XXI век 
Зоран Заев, набргу ќе биде и официјално поништен и 
фрлен на ѓубриштето на историјата.

Се прашувам само што т треба на Бугарија таква ме-
ѓународна бламажа, кога веќе Република Македонија 
е осудена да има таков политички херпес на местото 
премиер? Значи, се очекува од македонска страна до-
говорот да го потпише човек што е апсолутно евидент-
но осведочен и документарно потврден криминалец 
(повторувам по којзнае кој пат: погледнете го на ин-
тернет филмот „Зоран Заев бара поткуп“). Како и да 
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се дограбил до власта, еден криминалец не може да 
го претставува македонскиот народ во најсветите на-
ционални прашања.

Потписникот од бугарска страна, пак, веројатно бу-
гарскиот премиер Борисов, иако сега тоа веројатно му 
се чини политички многу мудро и секако забавно, ќе 
биде недвосмислен соучесник во една сосема дубиозна 
и срамна меѓународна политичка зделка, направена со 
докажано кримогено лице.

Нашето национално име Македонка и Македонец, 
името на македонскиот народ со сите наши почитувани 
народности и името на нашата единствена татковина 
Република Македонија, нашата национална култура, 
нашата засебна и тегобно создавана национална исто-
рија, нашиот македонски национален идентитет, по-
сведочен и во нашиот преубав македонски јазик, еден 
од најстарите и најизворни јазици во словенскиот свет 
– тоа се нашите најголеми универзални човечки права 
и вредности!

Со тие наши најсвети нешта нема и не може да има 
тргување и компромис!

ЗОРАН ЗАЕВ, ОДИ СИ!
ДОСТА ГО МАЛТРЕТИРАШЕ МАКЕДОНСКИОТ 

НАРОД!  

20 јули 2017, Република.мк Online
Глуpавиоt и pоглуpавиоt одлучувааt zа Македонија
http://republika.mk/802393

21 јули 2017, Јади бурек Online
Глуpавиоt и pоглуpавиоt одлучувааt zа Македонија
http://jadiburek.com/sodrzina_detalno.aspx?id=3010
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25 јули 2017

НАРОДЕ МАКЕДОНСКИ, 
КОЛКУ ЌЕ БИДЕ ТЕЖОК БУГАРСКИОТ ЈАРЕМ?

Според она што ни е познато, Договорот за сора-
ботка помеѓу Бугарија и Македонија е груб говор на 
омраза кон македонскиот народ!

Денот на разврската околу сосема личниот и речиси 
приватен договор на Зоран Заев и на неговиот министер 
за надворешни работи Никола Димитров со бугарските 
лидери околу договорот за соработка помеѓу Републи-
ка Македонија и Република Бугарија секавично набли-
жува. Во секој случај, тој договор de facto и de iure е и 
мора да се сфати исклучиво како приватна зделка на са-
мо неколку лица од едната и од другата страна, зашто се 
одвива во нивен најтесен круг, во голема конспирација 
и далеку од очите и ушите на македонската јавност, која 
е осудена на тоа само да претпоставува колку ќе биде 
тежок и колку болно тесен бугарскиот политички ја-
рем што на ваков див и диктаторски начин му се става 
околу вратот на македонскиот народ. 

А дека јаремот ќе биде и тежок и тесен како ста-
рите поробувачки и потценувачки пранги од кои ма-
кедонскиот народ низ најтешки политички и крвави 
борби се ослободувааше цели 150 години и, еве, до ден-
денес никако да се ослободи, лесно може да се заклучи 
веќе од скржавите информации што се наѕираат ме-
ѓу редовите на препотентните пораки што ни доаѓаат 
од соучесниците во овој грд и подмолен меѓународен 
комплот.
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Стилот и начинот на кој, по повод договорот, кон 
македонската јавност и кон македонскиот народ се 
обраќа министерката за надворешни работи на Репуб-
лика Бугарија Екатерина Захариева е крајно агресивен 
и дрзок, безобразно потценувачки и безусловен. Ве-
ќе тоа кажува сс! Така не разговатаат оние што ви се 
пријатели, или оние што склучуваат пријателски до-
говори. 

За министерката Захариева и за премиерот Бори-
сов едноставно не постои македонскиот народ. За нив 
постои само бугарски народ во Република Македонија. 

За нив не постои македонскиот јазик. За нив постои 
само бугарски јазик и западно-бугарски дијалект во Ма-
кедонија.

За нив не постојат македонската култура и тради-
ции. За нив постојат само бугарска култура и бугарски 
традиции во Македонија.

За нив не постои одделна македонска национална 
историја. За нив постои само заедничка бугарско-ма-
кедонска историја која, со оглед на непризнавањето на 
македонскиот народ, на јазикот и на културата и тра-
дициите, според нив е бугарска историја за која, како 
што рече министерката Захариева, по потпишувањето 
на договорот „ќе се пишуваат нови учебници врз основа 
на научните факти“. Веројатно таа е најкомпетентниот 
стручњак во светот за научните факти за историјата на 
Македонија, па знае што зборува! 

Она што, во овие грозоморни натпревари во поли-
тичка жабја надуеност, посебно ги боде очите е тоа 
што од бугарска страна, и се разбира и од самиот Заев, 
повеќепати е најавен бугарско-македонски монито-
ринг кој ќе се врши врз македонските медиуми за да 
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се следи каква ќе биде рецепцијата на односите помеѓу 
двете држави по потпишувањето на договорот и да-
ли, не дај Боже, ќе има негативни тонови, со акцент на 
заедничката бугарско-македонска борба против гово-
рот на омразата.

Освен што овие ужасно опасни диктаторски бугар-
ско-македонски изјави претставуваат и најдиректно 
и најфлагрантно мешање во медиумскиот простор на 
една друга суверена земја, но и груба закана против 

Gerardus Mercator – Jodocus Hondius: “Valachia, Servia, Bulgaria vnd 
Romania”, “Atlas Minor Gerardi Mercatoris à I. Hondio plurimis ancis 
tabulis auctus atque illustratus”. Амстердам, 1607-1621, бакропис. Карта 
на Романија, Србија, Бугарија и Тракија, со приказ на поголем дел 
од Македонија, од Скопје на север и Кратово на североисток, до 
Охрид на запад и Кавала на исток. Рачно колорирано. Декоративен 
свиток. Убав картографски водич за бугарските фалсификатори кои 
се преправаат дека не знаат каде се наоаѓа територијата на Бугарија, 
во однос на територијата на Македонија и на другите околни земји на 
чии територи освојувачки претендираат. Збирка на Алдо Климан. 
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слободата на медиумите и слободата на мислењето и 
на изразувањето воопшто, тие во себе носат и непод-
носливо голема доза на недвосмислен говор на ом-
раза. 

Поимот „говор на омраза“, изговорен од устата на 
перфидните политичари, како во случајот околу овој 
договор, е само една евтина флоскула, стандардна под-
молност завиткана во розов целофан.

Еве што ќе им речеме по повод говорот на омразата 
на предавникот на својот народ Зоран Заев, на негови-
от министер Димитров и на нивните бугарски патнери 

Gerardus Mercator – Jodocus Hondius: “Macedonia”, “Atlas Minor Ge-
rardi Mercatoris à I. Hondio plurimis ancis tabulis auctus atque illustra-
tus”. Амстердам, 1607-1621, бакропис. Карта на Македонија со де-
коративен свиток и богат инвентар на македонска топонимија. Од 
географско-политичкиот поим „Бугарија“ на картата нема ни „Б“. 
Збирка на Алдо Климан. 
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во оваа матна меѓународна зделка со далекусежни по-
следици за Македонија и за македонскиот народ, го-
сподинот Борисов и госпоѓата Захариева: 

Договорот за соработка на Република Бугарија и 
Република Македонија во оваа и вака најавена форма 
е всушност најгруб говор на омраза кон македонскиот 
народ! 

Зарем има поголема омраза од тоа кога на еден 
граѓанин на светот не му го признаваш правото да се 
чувствува тоа што е, и во национална и во секоја дру-
га смисла, да не му го признаваш неговиот мајчински 
јазик, да го именуваш со туѓо име, националната ис-
торија на неговиот народ да ја присвојуваш како своја. 

Господа Заев, Димитров, Борисов и Захариева, нај-
примитивен и најприземен говор на омраза е кога вие 
мене и моите сестри и браќа Македонки и Македонци 
нс сметате и во завиткани и незавиткани дипломатски 
формулации нс прогласувате за Бугари, а нашите сес-
три и браќа Македонки и Македонци во Пиринска Ма-
кедонија, во Грција, во Албанија и секаде во светот 
каде што живеат ги сметате и ги прогласувате за Бу-
гари. Тоа е бесен говор на омраза! 

Вашиот говор на омраза нема крај кога мојот пре-
красен мајчин, древен и единствен македонски јазик 
го наречувате бугарски!

Вашиот говор на омраза не запира и неизмерно 
расте во агресивноста кога националната култура и на-
ционалните традиции на мојот стар и достоинствен 
македонски народ вие ги нарекувате бугарски. Па, вие 
многу добро знаете дека целиот свет, на сите континен-
ти, со уживање и со восхит ги пее, ги игра и ги именува 
со името македонски нашите најубави народни песни 
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и ора! А само вие во Бугарија ги нарекувате бугарски. 
Ете, тоа како вие ги нарекувате – тоа е говор на омраза, 
par excellence!

Но вашиот говор на омраза и натаму е во постојано 
крешендо, и вие националната историја на нашиот ма-
кедонски народ ја нарекувате бугарска, или заеднич-
ка бугарско-македонска, а целокупната фикционална 
бугарска историографија стотина години се убива да 
го докаже само бугарскиот карактер на македонската 
историја. 

Ете, господа, тоа е говор на омраза. Никој не мора 
да врши надгледување над овој вид на ваш говор на 
омраза што по столетни лаги и измислици сега треба 
да се потврди и со меѓународен договор, и да стане 
„говор на заемна љубов“. За таква љубов и при-
јателство меѓу нашите два народа доволно е само да 
нс признаете за она што сме – Македонци, и да не ја 
злоупотребувате предавничката потписничка рака на 
Зоран Заев за договор што македонскиот народ ќе го 
поништи. Сигурен сум дека Бугарија може тоа да го 
направи и подобро и подостоинствено!

Македонскиот народ е благ и пријателски, и не 
познава ксенофобија и шовинизам. Македонскиот на-
род само се брани од перманентниот говор на омраза 
кон него, кон нашата татковина, кон нашето име, кон 
нашата национална култура и историја. Отпорот на 
македонскиот народ кон говорот на омразата што кон 
него се истура од сите страни, па еве и во овој бугарско-    
-македонски договор, вие, потенцијални потписници од 
едната и од другата страна го наречувате национализам. 
Колку плитко и проѕирно! Ако националната борба 
за слобода, правда и право на своето име, на својот 
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јазик, на својата култура, на својата историја и на 
својата татковина меѓу слободните народи на светот 
се наречува национализам – зарем во тоа има нешто 
срамно? Ма, навистина се веќе здодевни и излитени 
тие соцреалистички стигматизации и етикети. Што ни 
е нам гајле за нив и за тоа кој ги употребува на на-
ша сметка?! Нас Македонците нс интересира само 
нашата слобода и достоинствен соживот со народите 
во светот и со нашите први соседи, кои во овој трет 

Claude Buffier: “La Turquie en Europe sur les observations de l’Academie
des sciences de Paris”. “Geographie Universelle”, Париз, 1711, бакропис. 
Декоративен свиток со отоманска симболика. Изворно колорирано.
Малиот атлас на Бифие бил мошне популарен, и во текот на стотина 
години од првото објавување доживеа повеќе различни изданија 
(1738, 1758 и 1762), и многу прецизно им покажувал на тогашните 
патници на Балканот каде се наоѓа Македонија, а каде се наоѓаат Бу-
гарија, Ахаја и Мореа. Збирка на Алдо Климан. 
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“Carte de la BULGARIE e des Monts Balkan”, 1854, челично клише. 
Француска карта на Бугарија, на која таа е сместена во својот реа-
лен историско-етнички простор помеѓу Романија на север и ото-
манската административна област Румелија на југ. На мапата е при-
кажан и јасно издиференцираниот дел од најисточните краишта на 
географско-историската и етничка територија на Македонија, со при-
каз на македонските топоними Крива Паланка, Кратово, Радовиш, 
Неврокоп, Мелник, Разлог и Пирин планина. Непобитен одговор на 
беозбразните мистификации и лаги на бугарските квази-историчари 
и ограбувачи на македонската историја. Збирка на Алдо Климан. 

милениум конечно би требало да си ги приберат огра- 
бувачките канџи.

25 јули 2017, Република.мк Online
Македонски народе, колку ќе биде tежок бугарскиоt јарем?
 https://republika.mk/803809

25 јули 2017, Јади бурек Online
Македонски народе, колку ќе биде tежок бугарскиоt јарем?
http://www.jadiburek.com/sodrzina_detalno.aspx?id=3017



212...

25 јули 2017

МАКЕДОНЧЕ, КРЕНИ ГЛАВА ГОРДО, ВИСОКО!

Ги pовикувам бугарскиоt pремиер Бојко Борисов и 
бугарскаtа минисtерка за надворешни рабоtи Ека-
tерина Захариева да ги pризнааt македонскиоt на-
род, македонскиоt јазик, македонскаtа кулtура и pо-
себносtа на македонскаtа национална исtорија, и 
да му дадаt одбивна крошничка на Зоран Заев! Тоа би 
било суpер! Сиtе pроблеми меѓу нашиtе две држави и 
меѓу нашиtе два pријаtелски народа веднаш би биле 
решени, а Заев би си осtанал смешен кловн каков шtо 
е, и би можел да си се pосвеtи на pовеќегодишно осамено 
гледање на надалеку pрочуениоt докуменtарен филм 
за своеtо криминално ремек-дело „Зоран Заев бара pоt-
куп“.

Во врска со најновата невидена возбуда во бугар-
ските медиуми би сакал да го речам следново: госпо-
динот Бојко Борисов и госпоѓата Екатерина Захариева 
не се никакви богови, не дај Боже, туку само најобични 
луѓе од крв и месо од кои никој не се тресе, барем не 
во Република Македонија, а колку што ми е познато 
тие не се ставени ни под заштита на УНЕСКО или на 
некоја друга меѓународна организација што се грижи 
за природните реткости. Затоа ми е многу чудно што 
во бугарските медиуми се крена толку голема прав во 
нивна одбрана само затоа што во македонските меди-
уми наједноставно се цитирани нивните вообичаени 
секојдневни искажувања, или се наведени нивните 
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општопознати груби негаторски ставови во поглед на 
името на македонскиот народ, на македонскиот јазик, 
на македонската култура и на македонската историја. 
Па зарем, господине Заев, во Македонија веќе и цита-
тите се забранети?!

Целиот свет знае дека на дотичните лица не им се 
случило ништо друго, освен што на заинтересираната 
македонска и на пошироката, очигледно и бугарска 
јавност, јасно им е покажано дека нивните ултране-
гаторски ставови и искажувања во однос на македон-
скиот народ, на македонскиот јазик, на македонската 
култура и на посебноста на македонската национална 
историја претставуваат најординарен говор на омраза. 
Знам дека не им се допаѓа таа грда слика за нив самите, 
но што да се прави – вистината секогаш боли.

Еве, никој не им брани, и ги повикувам и двата 
во истите тие македонски медиуми на кои, за среќа, 
сеуште не се спуштила погубната цензорска рака на 
Зоран Заев и на неговите надлежни министерства, 
пред македонската, пред бугарската, пред европската 
и пред светската јавност да го докажат спротивното, 
т.е. дека нивните зборови не се говор на омраза и јавно 
да признаат дека постои македонскиот народ, дека по-
стои македонскиот јазик, дека постои македонската 
култура и дека македонската национална историја е 
одделна од бугарската, и особено, како пријателска 
гест-посластица, да кажат дека во Република Бугарија 
постои бројно македонско национално малцинство. 
Е, тоа би било навистина супер и потоа сите заедно 
би го прославиле тој голем ден со баклави, тулумби и 
боза! Во спротивното, господине Борисов и госпоѓо 
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Захариева, ништо не се може – си останува искажаната 
вистина за вашиот говор на омраза кон македонскиот 
народ и тука нема што да се додаде ниту да се одземе.

За малку да ги охрабриме овие бугарски првенци 
поради нивната покажана вчудовиденост, резигнација, 
па вознемиреност, и на крајот емотивна премаленост 
заради тоа што на светов има и многу други што мислат 
поинаку од нив и од официјалната бугарска политика, ќе 
го речеме и ова: бидејќи господин Борисов и госпоѓата 
Захариева се истакнати, очеличени политичари во вр-
вот на власта, кои решително учествуваат во општиот 
јавен живот за што сами се одлучиле, никој не ги на-
терал, и тоа не само во Република Бугарија, туку, еве, 
гледаме, дури претерано интензивно и во јавниот живот 
на Република Македонија, нема што сега да ни цимолат 
поради првото критичко ветерче што ги зафатило. Па, 
како што знаат, меѓународната политика не е детска 
градинка со лулашки и дрвени коњчиња! Мора да им 
биде јасно дека освен возбудливиот, забавен, шарен 
огномет од општонационални пофалби, ловорики и 
нивно кревање до бугарското небо поради тоа што на 
меѓународната политичка лотарија како БИНГО го 
добија македонскиот предавник Зоран Заев, и освен 
бедните подлизурковски зборови, фото-смешкања и 
додворувања на тој кутар марионетски премиер и на 
неговиот придружник и соработник Никола Дими-
тров, разбирливо, постојат и други, сосема спротивни 
мислења и ставови. А пред сс и над сс, почитувани 
господа од бугарскиот политички врв – а знам дека 
тоа тешко ви паѓа и оти вие тоа никако не сакате да го 
знаете и да го видите! – постои македонскиот народ кој 
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апсолутно не се согласува со вас и најостро ги осудува 
вашите меѓународни сплетки, глупости и посегања 
по Македонија, негирајќи го името на македонскиот 
народ, името на македонскиот јазик и не признавајќи 
ги македонската национална култура и историја како 
одделни од бугарската.

Е сега, господине Борисов и госпоѓо Захариева, 
ако успеавме малку да ве утешивме со нашите тра-
диционално топли македонски зборови од преу-
бавиот македонски јазик со кој со право се гордее 
македонскиот народ, бидејќи на тој наш древен и 

Giacomo Giovanni Rossi – Cantelli da Vignola: “Macedonia Epiro Livadia 
Albania e Ianna Divise nelle sue partie principali”, Рим, 1684, бакропис 
(гравирано од Франсиско Дониа), рачно колорирано. Македонија, 
Епир, Ливадиа, Албанија и Јанина, разграничени на своите главни 
територии. На оваа комплексна и детално изработена географско-      
-историска мапа авторите воопшто не го познаваат поимот Грција.
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богат македонски јазик што претставува неизмерно 
светско нематеријално богатство, кое вие би сакале 
со еден глуп потпис да го поништите, е создавана и 
создадена пребогатата и непрегледна ризница на ма-
кедонското, надалеку познато културно наследство 
– значи, ако колку-толку се успокоивте, тогаш кренете 
ја слушалката од директниот црвен телефон Софија–
Заев–Софија и јавете му се на нашиот предавнички 
премиер и едноставно откажете го потпишувањето на 
бесмислениот и бесрамно таинствен договор, барем 
додека и целокупната македонска јавност не дознае 
што е тоа што само вие неколкумина посветени царски 
души таму сте ни свариле. Зашто, во случајов, тој ваш 
политички бугарско-заевски фастфуд навистина дава 
неподнослива реа, и ниту се џвака, ниту се вари.

До читање!

25 јули 2017, Република.мк Online
Македонче, крени глава гордо, високо
http://republika.mk/804081

25 јули 2017, Јади бурек Online
Македонче, крени глава гордо, високо
http://www.jadiburek.mk/sodrzina_detalno.aspx?id=3020
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27 јули 2017

ПСИХОЛОШКИ ХОЛОКАУСТ 
НАД МАКЕДОНСКИОТ НАРОД – НА ИЛИНДЕН
Териtоријалниtе ѕверки го замочувааt pросtороt

Ќе го издржиме и ќе го преживееме и овој мизерен 
психолошки холокауст: Борисов спроти Илинден во 
Скопје на потпишување на, веќе видено и потврдено, 
еден апсолутно антимакедонски договор; пучистот 
и рушител на македонската државност Џафери во 
Крушево на Илинден ќе држи говор на Мечкин Ка-
мен; Дачиќ забранува одбележување на Илинден во 
мaнастирот Прохор Пчински. Бедни политичари во 
бедно време. Танц на морални мортовци.

Бурата секогаш го исфрла на брегот најголемото 
ѓубре. Оваа најстрашна, најдрамтична и најпонижу-
вачка бура во историјата и во животот на македонскиот 
народ што ја предизвика и што ја овозможи светскиот 
предавник без преседан Зоран Заев – во морална и во 
секоја друга смисла го направи истото. Погледнете само 
што и кого исфрли таа бура на нашиот македонски брег, 
денес во XXI век: агресивни и освестени неранимајков-
ци, криминалци, острвени грабежливци и кариеристи 
кои за своите најподмолни цели газат преку сс живо 
и мртво, кретени и медиокритети од сите видови, и 
ужасна толпа бесни, нецивилизирани, дивјачки стран-
ски и домашни освојувачки насилници.

На злодејците секогаш прва и најважна цел им е да 
ја понижат жртвата, да т го поништат идентитетот,  
да т го одземат достинството, да т ја доведат во пра-
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шање смислата на сопственото опстојување, да пре-
дизвикаат апатија, длабоко самонепочитување и по-
треба од самопредавање, а нивниот насилнички чин 
да биде морално и емотивно што поподмолен, што 
поболен и што поциничен, како натписот на влезот во 
нацистичките логори „Работата ослободува“.

Тоа е морничавата смисла и на ова бедно фашис-
тоидно сценарио за понижување на македонскиот 
народ токму на Илинден: нашиот најсветол и најсвет 
национален празник Илинден да се погази и да се из-
гази како ништожен, од нашиот Илинден и од нашите 
Илиндени  и од нас Македонците да се направи са-
лата, нашата најголема гордост и достоинство да се 
избербати и да се контаминира со други значења, слав-
ниот македонски историски датум, историските места 
и настани да се претворат во одбивни симболи и не-
гативни мемории, зашто треба да се идентификуваат 
со реата на туѓата и туѓинска освојувачка моч со која 
тие ги загнасуваат.

Силата и глупоста се неразделни близначки што 
постојано канибалски и некрофилски се хранат од 
сопствениот гнил мозок. А сега, за жал, силата и 
глупоста царуваат во Македонија и околу неа. Ете, 
оттаму се шири таа морална и мортална смрдеа со 
која ја затроваа нашата преубава невина земја Ма-
кедонија, која е предвидена за големо духовно и на-
ционално гробиште на македонскиот народ, а притоа 
– за злосторничкиот ништителски цинизам да биде 
тотален, апсолутен – Македонците мораат сами да си 
го ископаат гробот, и тоа по парламентарен и дипло-
матски пат.
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Затоа на овој Илинден ќе голтаме горчливи голт-
ки.

Најнапред ќе го видиме во Скопје големобугарски-
от премиер Борисов како чорбаџиски си се башкари 
во политичкиот бордел на Зоран Заев, за потоа со еден 
лежерен потег на перо врз предавничкиот и капи-
тулатнски договор што ќе му го сопотпише најбедниот 
меѓународен вазал и подлизурко со крими-профил, да 
ни ја поништи целокупната наша македонска историја 
и култура, нашиот национален идентитет, името на 
македонскиот народ и името на нашиот македонски 
јазик во неговата изворна културно-историска вред-
ност и значење, и длабоко да ја инволвира Бугарија ду-
ри и во менаџирање со најсуптилните општествени, 
човечки и други права и слободи во современиот жи-
вот на Република Македонија.

Истовремено, еве ни го и големоалбанскиот пучист 
Џафери, кој на Илинден ќе го видиме како држи говор 
во Крушево. Господ да чува и да пази! Ме чуди само 
како сепак не се нашол некој од неговите пријатели 
Албанци да му каже „абре, немој Талат, не се резили 
така, тоа не бива, пред микрофонот на Макчкин Камен 
ќе бидеш како чичка закачена на трн“.

И навистина, што има Џафери да ни каже за Илин-
ден? Па Илинден е нашето македонско длабинско 
светочувствување, нашата неподелена национална и 
емотивна внатрешност, Илинден е срцето на нашиот 
идентитет, а со сето тоа Талат Џафери нема ама баш 
ништо заедничко, ниту пак тоа воопшто го допира. 
Своето големоалбанско светочувствување тој јасно и 
недвосмислено го покажа и го докажа со учеството 
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во државниот удар во Собранието на Република Ма-
кедонија и со грубо дезавуирање на Уставот и на закони-
те на Република Македонија, што беше и е најдиректна 
негација на придобивките на Илинденското востание.

Јасно е дека ни наближува еден Илинден психолош-
ки завиен во црно...

Но ќе мораме и овојпат, како и толкупати во по-
следниве месеци, цврсто да ги стиснеме забите и да го 
издржиме и тоа лудило, но и најитно да се свртиме кон 
една многу важна и голема, длабинска општествена 
работа кон општомакедонско национално помиру-
вање. Зашто, како што рекол Линколн, „куќа поделена 
однатре, не може да се одржи“.

27 јули 2017, Република.мк Online
Психилошки холокаусt над македонскиоt народ – на Илинден
http://republika.mk/804414

27 јули 2017, Јади бурек Online
Психилошки холокаусt над македонскиоt народ – на Илинден
http://jadiburek.mk/sodrzina_detalno.aspx?id=3026
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Adolf Gottschalck: “Europaeische Türkei Griechenland und die Jonischen 
Inseln”, gez. v. Ltn. Renner Stich, Druck und Verlag  der geographischen 
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ГРОБНОСОСЕДСКИТЕ ОДНОСИ
СПОРЕД БОЈКО БОРИСОВ
Бугарскаtа цензорска рака на македонскиоt 
медиумски грклан

Најнапред локумче, а потоа пелин и уста полна со 
земја.

Така бугарскиот премиер Бојко Борисов си ги за-
мислува добрососедските односи помеѓу Република 
Бугарија и Република Македонија. И сосема го раз-
бирам. Тој воопшто не е виновен што, како и низа 
генерации бугарски граѓани, и самиот е строго вос-
питан отровно да го мрази и да не го признава не-
покорниот македонски народ, да не ги признава пре-
убавиот македонски јазик, македонската култура и 
самостојната македонска историја. Искрено го жалам 
што непотребно се мачи со тој голем психолошки 
проблем, но од психопатологијата се знае како се ре-
шаваат тие нешта: морате да се соочите со вистината 
и да ја прифатите, а во случајов господин Борисов 
треба да се соочи со вистината и еднаш засекогаш да ја 
прифати дека во најблиското соседство на Република 
Бугарија и на бугарскиот народ постои еден добар, 
пријателски, мирољубив и мил, засебен народ што се 
вика македонски народ, дека тој народ си го зборува 
својот мајчин македонски јазик, и дека силно се гор-
дее со својата национална македонска култура и ис-
торија.

Штом господин Борисов тоа ќе го сфати и штом  
ја прифати таа најобична цивилизациска вистина, 
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тогаш како мелнички камен од срце ќе му паднат 
неподносливите маки со омразата и бесот што му 
ги истоштуваат џигерите, умот и телото, и наеднаш, 
како просветлен од Бога, ќе стане многу добар, весел 
и среќен човек и вистински државник. Но додека 
не се случи тоа, тој едноставно многу психолошки 
и емотивно ќе страда, а тоа воопшто не е добро за 
еден лидер на држава, зашто поради бесот што по-
стојано тлее во него ќе почне да го губи компасот 
и да прави глупави гафови. А еве токму тоа му се 
случи со несреќните изјави во поглед на слободата на 
македонските медиуми и слободата на мислењето во 
Република Македонија. Баш штета! Не издржа дури 
ни толку да се потпише на штотуку склепаниот ан-
тимакедонски договор, а тој пукна и ја оплеска пред 
целокупната добрососедска јавност.

Длабоко нурнат во светот на своите закостенети 
големобугарски илузии и омрази, господин Борисов 
сосема го изгубил чувството на реалност, па веројат-
но си мисли дека Македонија веќе е окупирана од 
Бугарија, а оти тој е апсолутен цар Борис(ов), па нај-
дрско се заканува дека ќе барал спроведување на строга 
цензура врз македонските медиуми кои не му се по 
волја. Ехееееј, господине Борисов, на која планета, во 
кој век и во која стварност живеете вие?

На македонскиот народ, господине бугарски пре-
миер, и во денешна Република Македонија, и особено на 
нашето несреќно македонско национално малцинство 
во Република Бугарија, премногу добро му е позната таа 
и таква политика на Бугарија на препотентен освојувач 
и окупатор, кој знае да разговара само од високо, со 
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заканувања, со цензури, со забрани, со тепања и со 
затвори. Македонскиот народ сето тоа зло неброено 
пати трагично го има доживеано и искусено врз својот 
грб, врз својот мев и врз својата грубо замолчувана ус-
та во текот на долгата „заедничка бугарско-македонска 
историја“.

Вие мислите дека е доволно само со најголемиот 
македонски предавник Зоран Заев да потпишете не-
каква хартија (како и да си ја викате вие двајцата) и 
оти веднаш ќе престане секој отпор кон таквото гроб-
нососедско лудило што ни го обмисливте.

Зоран Заев, господине Борисов, не е Македонија! 
А ако Зоран Заев и беше дел на една невина и наивна, 
излажана и превеслана Македонија, тоа островче на 
измамени македонски граѓани е сс помало и помало, 
и најпосле сосема ќе го снема. Од предавникот Заев, 
освен вкусот на пелинот во устата што и вие ни го 
нудите, ќе остане само еден славен документарен филм 
под наслов „Зоран Заев бара поткуп“, кој, верувам, и 
вие со уживање сте го гледале на интернет пред да 
почнете да склучувате големи меѓународни зделки со 
него.

Македонија, господине Борисов, е нешто сосема 
друго – тоа се сите оние што одовде, од европска Ре-
публика Македонија ви порачуваат храбро и машки 
да се повикате на честа и на достоинството на обич-
ниот бугарски човек и веднаш пред целиот свет да 
го признаете македонскиот народ, да го признаете 
древниот и самостоен македонски јазик со кој се раѓа, 
говори, учи и пишува, и на умирачка се простува од 
своите мили целиот македонски народ, да ги призна-
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ете оригиналната и незамисливо богата и убава маке-
донска култура и македонските национални традиции, 
и секако да ја признаете нашата независна македонска 
национална историја.

Сторете го тоа и нема да имате на светов подобри 
пријатели од Македонците и од македонскиот народ! 
Гледате ли колку е лесно тоа?! А вие се мачите со глупи 
и подмолни договори. Дојдете во Скопје и пред носот 
на издуваниот шарен револуционер Заев искинете ги 
тие бесмислени хартии на-две-на-три, зашто и така вре-
метраењето им е сосема избројано.

Пријателски поздрав од македонскиот до бугарски-
от народ.

Ве почитуваме, драги соседи. Не дозволувајте веќе 
ваквата ступидна освојувачка политика во XXI век да 
нс скарува и да нс дели. Кажете им го тоа на вашите 
политичари, а ние ќе излеземе на крај со нашите пре-
давници. И ним времето им е избројано.

27 јули 2017, Република.мк Online
Гробнососедскиtе односи сpоред Бојко Борисов
https://republika.mk/804702

28 јули 2017, Јади бурек Online
Гробнососедскиtе односи сpоред Бојко Борисов
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БУГАРСКО-ЗАЕВСКИОТ ДОГОВОР 
– ЗБОГУМ ЗА СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА
Меменtо за македонскаtа храбра,
независна pолиtика

Македонската автентична, независна национална 
политика штотуку доживува целосен домашен и меѓу-
народен морален и практичен крах, банкрот и срамно 
самопоништување. Всушност, нејзе веќе ја нема. Се 
разбира, доколку под автентична политика не се под-
разбира политиката на најидиотско и најмизерно ве-
лепредавство, или пак политика на меѓународно и до-
машно парламентарно и кулоарско куртоазно глан-
цање јајца.

Погледнете што ни остана од нашата национална 
политика: само бледо политикантство без вистински 
лидери, политика без страст и смртна љубов кон татко-
вината. Ја снема душата на онаа изворна национал-
на политика од која бувта неспитомлива енергија и 
исконски порив да се зачува единствениот и на све-
тот најважен сопствен дом, татковината, во нејзина-
та најдлабока интегрална национална димензија и со 
единствената нејзина можна смисла како народносна 
кохезиона центрипетална сила. Останавме без онаа 
величествена и храбра политика на нашите славни 
македонски првенци од минатото, политика на уве-
рени и непоколебливи патриоти што со името на тат-
ковината на уста умираа за да ни ја зачуваат до денес 
Македонија како капка роса на дланка.



227...

А ние, токму спротивно на сета крајна драматичност 
на овој тежок национален и историски момент, еве, 
благодарение на нашата безлична, безоблична и без-
бојна политика, политика без едра и без компас, за-
талкана во илузии дека најкомплицираните нешта 
некако со текот на времето сами ќе си се решат, мо-
жеби по овие или оние (добиени) избори, ние нашата 
најмила мајчичка, измрцлавена, напуштена и во пар-
тали, осамена, снеможена, премалена и понижена 
од непрестајни и непристојни надворешни атаци и 
грабежи и, што е најстрашно, од внатрешните сту-
пидни македонски идеолошко-политички лудила и 
предавства, само така како сираче им ја туркаме в раце 
на груби и дрски странски предатори, бесчувствител-
ни политичари со голема и јасно искажана исконска 
страст, омраза и презир кон нас Македонците како на-
род.

На 1 август, спроти најголемиот и најсвет македон-
ски национален празник Илинден, во Скопје, пред 
очите на целиот македонски народ и пред лицето на 
целата светска јавност ќе биде потпишан најмизерниот 
меѓународен предавничко-освојувачки документ кога 
и да е потпишан во долгата и славна историја на Ма-
кедонија. Од македонска страна, без да му трепне 
око, ќе го потпише бедниот предавник и криминалец 
Зоран Заев, и со бугарскиот премиер Бојко Борисов ќе 
изврши примопредавање на целокупната македонска 
културна и национална историја и на нашиот нацио-
нален идентитет, и ставање под бугарска политичко-     
-квазиисториска ингеренција.

А што направи опозицијата да го оневозможи тој 
страшен предавнички чин? Со бледникави изјави и 
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соопштенија од неколку реченици, повеќе насочени 
кон тоа да не се изгубат потенцијалните гласови на 
наредните локални избори, одошто од уверение дека 
треба громогласно, енергично и недвосмислено да ги 
испрати „во мајчина“ сите учесници и заговорници 
во тој голем меѓународен злостор и домашно веле-
предавство, во тоа извршување на смртната казна над 
Македонија и ставање крај на нејзиното постоење, и 
решително да го повика македонскиот народ со сета 
сила и на секој начин тоа да го спречи, а тие опозицио-
ни лидери храбро да застанат на негово чело.

„Па зарем да се бунтува народот?“ – ќе рече некој.
Не, господа, не треба да се бунтува народот. Тој е до-

волно длабоко разочаран и несреќен и јасно му е што 
се случува. Но народот не е официјално организира-
на политичка сила. Народот е само маса за тепање и 
апсење, маса за кривоклетно обвинување, влечкање 
по притвори, политичко судење и осудување, особено 
со ваква власт каква што ја имаме во моментов. Но за-
тоа народот има свои политички партии и политич-
ки лидери кои треба да говорат од неговата душа и 
од неговите мисли во негово име, и вербално но и со 
говорот на енергични и недвосмислени политички по-
стапки, со јавни собири и жестоки протести.

Се плашат ли нашите опозициони лидери дека не-
кој од анемичните европски политичари, диплома-
ти и амбасадори ќе им замери дека се мешаат во о-
фицијалната политика на државата, или можеби 
стравуваат да не бидат исвиркани од своите разоча-
рани граѓани и партиски членови? Во вакви пресудни 
историски моменти треба да се биде поголем од себеси 
и, доколку е потребно, да се издржат и најтешки ме-
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ѓународни осуди, па и исвиркување од сопствениот 
народ, но мора да му се овозможи на самиот народ и 
на тој начин да се чуе неговиот глас, зашто во спро-
тивното на тие (не)актери им следи отсвиркување од 
политичката сцена. А ако некому тоа му се чини пре-
терано и невозможно – бескрајно се лаже! И ова што 
сега се случува, ова тивко предавање на највалканата и 
најступидно, кукавички прифатена бугарска окупаци-
ја на Македонија без ниеден „истрелан емотивен кур-
шум“ – и тоа е брзопотезно и мачно самоотсвиркување 
од македонската политичката сцена.

Зашто, искрено, што воопшто слушнавме од најго-
лемата опозициска партија и од нејзините лидери до-
дека ни се случува сево ова надреално предавство и 
препуштање во рацете на судбината и на туѓинците: 
само бледникаво повторување пред партиските ми-
крофони дека договорот во суштина е добар и оти 
таков договор со Бугарија ни е потребен, но би тре-
бало малку да се поправи во делот кој се однесува 
на македонските државни и национални интереси, 
и дека секако би требало да се објави за да можеме 
сите да го прочитаме. И на Заев толку му требаше, пет 
минути цинична работа: го објави таков каков што го 
напишал самиот тој со својот предавнички компањон 
Никола Димитров, и според зборовите на бугарскиот 
крвен мрзител на македонскиот народ Красимир Ка-
ракачанов, самиот Заев во таква форма т го понудил 
на бугарската страна која немала никакви пригово-
ри и забелешки, туку само помогнала договорот да 
се довообличи во интерес на Република Бугарија. И 
свршена работа! Еве ви го текстот, ни порача Заев 
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со својата постапка, читајте си го, забавувајте се со 
толкувања на неговите членови, параграфи и алинеи. 
Кој ве е... На 1 август јас ќе го потпишам, а вие правете 
што сакате. А опозицијата и нејзините лидери, и тоа 
главно од втор план, само млако продолжија да си го 
повторуваат истото дека всушност сс е во ред и оти 
таков договор имено ни е потребен, освен малку да 
се поправи во делот кој се однесува на националните 
интереси. Замислете, го слушнавме дури и ова: ок, Бу-
гарите го добија тоа што го сакаа, а сега, во периодот 
што е пред нас треба дипломатски да работиме врз тоа 
договорот да го поправиме, па и ние да го добиеме она 
што е во интерес на Република Македонија.

Катастрофа до катастрофа! Бесмислици до бесми-
слици! Така не зборуваат вистински лидери и прет-
ставници на автентична и независна, автономна на-
ционална политика додека од песокта во песочниот 
часовник останаа уште само неколку судбоносни зрн-
ца песок.

И крај! Чекајќи го бавното, жешко, напорно и растег-
нато, заморно лето, времето истече во политикантски 
дрдорења и пелтечења за тоа на кој начин би можел да 
се сфати и да се разбере овој член, или како би можел 
да се одрази оној член од договорот врз политичката 
положба на Македонија во соседството и во светот.  

Не, опозицијата требаше да стори сс да т ги сврти 
цревата на власта да не донесува таков документ, она-
ка како што Заев и неговиот бескрупулозен без’рбетен 
владејачки тим ни ги сврте нашите национални црева, 
ни го поништи и ни го уништи националниот живот 
и идентитет, и нашето национално достоинство, и 
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тоа сосема опуштено, лежерно, без возбуда, без каква 
и да е пречка, без доживеан вистински политички от-
пор, тивко, без воопшто официјално да отвори јавна 
парламентарна и било каква друга дебата за тежи-
ната и значењето на содржината на договорот, без 
да т одговара на македонската јавност и воопшто 
било кому. Зарем тоа и такво нешто е допустливо и 
прифатливо?! Во која и да е друга цивилизирана земја, 
Франција, Германија, Италија, Велика Британија, па и 
во оние со многу пониски цивилизациски стандарди, 
таков премиер, сликовито речено, „би летал на клоци“ 
од премиерското столче, па и од државата. Срамота!

Заев како што дојде – така требаше веќе и да си оди, 
зашто веднаш јасно се виде дека по најкратка постап-
ка нс води во општонационална смрт и исчезнување, 
особено со итното потпишување на овој апсолутно 
непотребен и за Македонија ужасно штетен бугарско-
-македонски договор за соработка. Глупостите околу 
божемната голема помош од страна на Бугарија на 
Република Македонија во евроатлантските интегра-
ции е чиста флоскула. Доволно е само да кажеме 
дека Република Бугарија се наоѓа на најцрното дно 
во Европската Унија во поглед на раширената и не-
спитомлива корупција и непочитување на правната 
држава, а тоа е најважната ставка од европската прис-
тапна агенда за сите потенцијални членки на ЕУ. За-
рем тоа ќе го учиме од нив? На Македонија таа школа 
за корупција и за узурпирање на власта воопшто не т 
е потребна, и особено не на Заев. Тој за тоа може да 
им биде квалитетен експертски советник и учител на 
Бугарите.
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А за каков Договор воопшто станува збор?
За документ што недвосмислено во правна смисла 

пред меѓународната јавност ја испишува смртта на 
македонскиот народ, на македонскиот јазик, на ма-
кедонската национална култура, на македонската на-
ционална историја; смрт на македонското национално 
малцинство во Република Бугарија, смрт на нивните 
македонски здруженија, смрт на нивниот печат и други 
видови зачувување и афирмација на националниот и 
културниот идентитет, смрт на нивните медиумски и 
човечки права и слободи – но овојпат со официјален 
благослов на македонската држава. Меѓу другото, тој 
договор отвора и бескрајни можности агресивната и 
ангажирана бугарска дипломатија на разни начини, 
со разни притисоци и постојани ноти да работи врз 
поништување, или барем врз радикална промена во 
негативна насока, на статусот на македонските дру-
штва, здруженија и други организацији низ светот, и 
особено во земјите на Балканот.

Посебно морбидно и загрижувачко во договорот е 
она што можевме да го заклучиме и од дрските закани 
на Борисов дека тој документ значи и бескрупулозен 
атак и мешање во медиумските слободи и во слободата 
на мислењето во Република Македонија, што ќе бидат 
грубо контролирани и по потреба санкционирани од 
официјални меѓудржавни бугарско-македонски над-
зорни тела, што сегашнава диктаторска власт со за-
доволство ќе го спроведува, и тоа по кратка постапка, 
со подметнувања, лаги и воведување потенцијално се-
риозно казнив вербален дилект.

Бугарско-заевскиот договор натаму значи дека не се 
признава ништо македонско сс до одлуките на АСНОМ, 
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а токму во тој долг претходен столетен период е содржа-
но сето она најсуштинско, највитално и најважно што ни 
овозможи да си ја создадеме сво-јата национална држава 
Република Македонија. Со договорот се официјализира 
и се легализира правото на бугарската ограбувачка 
шепа да си стои врз нашата народна Преродба, врз 
имињата на нашите најголе-ми просветители, учители 
и борци за слобода, борци за афирмација на нашата на-
родна и културолошка посебност и идентитет и борци 
за втемелување на сопствена македонска држава. По-
гледнете го само ова: македонските народни песни и ора 
не се создадени по одржувањето на првото заседание на 
АСНОМ. Тоа неизмерно големо и оригинално маке-
донско национално богатство, создавано низ векови-
те и создадено на македонски јазик и врз основа на 
специфичниот македонски народен мелос, познат и 
признен низ целиот свет, со договорот, на неколку 
странички валкана предавничко-освојувачка хартија 
им го даруваме на оние што бесрамно отсекогаш си го 
припишуваа за свое. Да, точно е, го правеа тоа и по-
рано, но што и да речат, имаа и постојано оправдано 
чувство на крадец! Инаку зошто сега толку опиено би се 
радувале и би ликувале? А Заев со договорот, им вели, 
еве ви, господа, носете, сето тоа е ваше, правете со тоа 
што сакате, нам ни се важни само наднационалните 
НАТО и евроатлатски интеграции... кои ќе започнат 
и ќе се спроведат многу бргу, речиси веќе утре. А јас, 
простете, народски додавам: тикви со расол! За тоа ќе 
се начекаме.

И така нашиот национален пат во односите со Бу- 
гарија, од непризнавање до негација и од негација до 
бришење, сега дојде до својот крај, до овој беден крај на 
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кој не гледаме ниту едно значајно, големо македонско 
политичко лице, ниту еден каризматичен, голем, хра-
бар и решителен лидер на македонскиот народ кој, ако 
ништо повеќе, би ни останал за иднината како симбол 
на надеж и верба дека над Македонија ќе се роди ново 
сонце на слободата.

30 јули 2017, Република.мк Online
Бугарско-заевскиоt договор – збогум за слободна Македонија
https://republika.mk/805520

30 јули 2017, Daily.mk Online
Бугарско-заевскиоt договор – збогум за слободна Македонија
https://daily.mk/vesti/bugarsko-zaevskiot-dogovor-zbogum-slobodna-3

31 јули 2017, Јади бурек Online
Бугарско-заевскиоt договор – збогум за слободна Македонија
http://www.jadiburek.com/sodrzina_detalno.aspx?id=3033
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1 авгусt 2017

ПРВ „ГОВОР НА ОМРАЗА“ 
ПО ПОТПИШУВАЊЕТО НА ДОГОВОРОТ
Се pрибира инкриминирачка докуменtација за
цензориtе на Заев и Борисов. Цен(зорt)скиоt
над(зорt) заpочнува веднаш.

Еве, токму на денешен ден, на 1 август 2017 годи-
на, се бележи првиот „говор на омраза“, како што го 
разбира и како што си го толкува терминологијата на 
ступидниот и предавничко-освојувачки штотуку пот-
пишан бугарско-заевски договор за соработка.

Имено, сметам дека, за да му ја олесниме сложе-
ната форензичка работа на диктаторскиот тандем 
Заев-Борисов и на нивните елитни цензорско-крими-
налистички екипи што наскоро, создавајќи нова заед-
ничка бугарско-македонска историја, со фронтално 
обединети сили енергично ќе излезат на терен за да 
шараат наоколу, да го чешлаат и да го пурифицираат 
македонскиот медиумски простор, би требало, како 
свесни и совесни граѓани чии јавни настапи според 
бугарско-заевскиот договор секако спаѓаат во „говор 
на омраза“, веднаш и ние самите да им се пријавуваме 
на време за да не ги расфрлуваме баснословните сред-
ства од јавниот буџет на Република Македонија; на 
тој начин, почитувани сограѓани, ќе го заштедиме ди-
ректниот трошок од својот даночен џеб, со што инаку 
штедро и иронично ќе се плаќа нивната благород-     
на и општопотребна цивилизациска работа. Од висо-
ки владини кругови се најавува дури и отворање на 
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специјален шалтер на влезот во Владата каде што лич-
но предавничкиот премиер Заев ќе седи и ќе ги прима 
таквите добронамерни пријави и самопријави против 
починителите на вербалните деликти и на таквиот „го-
вор на омраза“.

Затоа со овој јавен чин, еве баш на денот на пот-
пишувањето на бугарско-заевскиот договор, јас са-
миот си го пријавувам својот прв случај, како и сите 
мои наредни пројавувања на „говор на омраза“ според 
толкувањето и терминологијата на договорот, и нај-
понизно ги молам гореспомнатите властодржци и 
нивните цензорски служби што сега се во фаза на 
интензивно формирање и бесно насрчување кон по-
тенцијалните прекршители, да ми го земат ова рас-
колниковско самопријавување како голема олесни-
телна околност. Навистина, лоша работа за мене е тоа 
што јас, кога станува збор за слободата на мислењето 
и на говорот, сум смртно непоправлив престапник 
и нема никогаш да се откажам од својот „говор на 
омраза“ во она значење и во онаа смисла што им ги 
даде ступидниот бугарско-заевскиот договор, а знам 
дека ист голем и непремостлив проблем ќе го има и 
целокупното слободно јавно мислење во Република 
Македонија од кое непокорниот македонски народ 
никогаш нема да се откаже, па и по цена на животот 
и смртта, што и да си мислат Заев, Борисов и сета ап-
сурдна карикатурално-каракачановска фела. 

Од друга страна, добро е вака и во жива пракса да 
ја тестираме цен(зорт)ско-полициската ефектност на 
заканите со казни и санкции од страна на овие мон-
струозни цензорски сеништа во срцето на современа, 
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модерна и демократска Европа. Веројатно по налог на 
Заев и на Борисов на крајот сите ќе завршиме по ма-
кедонските и по бугарските зандани.

Но да не должам, еве ги инкриминирачките нешта 
во тој мој прв „говор на омраза“ веднаш по потпишу-
вањето на бедниот бугарско-заевски договор. Јасно и 
недвосмислено нагласувам дека не ги идентификувам 
бугарскиот народ, кој го почитувам, и бугарската офи-
цијална политика, која не ја почитувам и, особено по 
овој чин на примитивна и подмолна грабежливост, 
длабоко ја презирам. И додавам, господа Заев-Бори-
сов, дека за овој мој подолу наведен „говор на омраза“ 
како што го сфаќа вашиот и литерарно, и правно и на 
секој друг начин беден документ, јас го прифаќам ис-
клучиво судот на својот македонски народ, а вие, се 
разбира, не сте тоа, па така и вашиот цен(зорт)ски 
над(зорт) ништо не ми значи.

Прво, јас сум Македонец, а не Бугарин.
Второ, членовите на моето семејство се Македонци, 

а не Бугари.
Трето, членовите на мојата поширока фамилија се 

Македонци, а не Бугари.
Четврто, мојот мајчин јазик се вика македонски ја-

зик, а не бугарски јазик, или пак некаков си западно-   
-бугарски дијалект.

Петто, мојот прекрасен, благ и пријателски народ, 
со кој неизмерно се гордеам, се вика македонски на-
род, а не бугарски народ, и тоа го знае цел свет.

Шесто, мојата татковина се вика Република Маке-
донија, а не Голема Бугарија, Голема Албанија, или што 
и да е друго Големо од север или од југ.
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Седмо, моите македонски сестри и браќа во Пирин-
ска Македонија и пошироко во Република Бугарија, 
се Македонци а не Бугари, и, како лојални граѓани на 
државата, претставуваат достоинствено македонско 
национално малцинство во Република Бугарија, која 
срамно не им ги признава и бескрупулозно им ги ус-
кратува и им ги крши и најосновните национални и 
човечки права.

Осмо, моите македонски сестри и браќа во Егејски-
от дел на Македонија, во рамките на денешна Републи-
ка Грција, се Македонци, а не ниту Грци ниту Бугари, 
и, како лојални граѓани на државата, претставуваат 
достоинствено македонско национално малцинство 
во Република Грција, која срамно не им ги признава 
и бескрупулозно им ги ускратува и им ги крши и нај-
основните национални и човечки права.

Деветто, моите македонски сестри и браќа што 
живеат во Мала Преспа, Голо Брдо и Гора во Репуб-
лика Албанија се Македонци од православна или од 
исламска вероисповед, а не Бугари или Албанци, и, 
како лојални граѓани на државата, претставуваат до-
стоинствено македонско национално малцинство во 
Република Албанија, која срамно само делумно им ги 
признава националните и човечки права што им при-
паѓаат.

Десетто, културната историја на мојот народ се 
вика културна историја на македонскиот народ, а не 
културна историја на бугарскиот народ, што е нешто 
сосема друго. Оригиналната и посебна културна ис-
торија на македонскиот народ трае од најстарите 
времиња до денес, вклучително и славната македон-
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ската национална Преродба од 19 век, како и сите 
последователни фази во развојот на македонската кул-
тура до ден денешен, а така ќе биде и во десетлетјата и 
вековите што се пред нас.

Единаесетто, националната историја на мојот народ 
се вика македонска национална историја, а не бугарска 
национална историја, и таа е сосема одделна, значајна, 
забележлива и препознатлива појава во светската ис-
торија, со разбирливите позитивни или негативни до-
пирни точки со националните истории на околните 
народи, Србите, Албанците, Грците и Бугарите – но 
во никој случај не претставува заедничка историја со 
историите на ниту еден од тие народи.

Дванаесетто, денес потпишаната бугарско-заевска 
спогодба за македонскиот народ и за Република Маке-
донија претставува предавнички, противуставен и ни-
штовен документ и најгласно апелирам веќе првата 
наредна влада веднаш да го поништи, а не, како што 
со премногу фин дипломатски јазик се најавува од 
одделни политички кругови, да се преиспитува. Нема 
таму, во тоа политичко буниште, што да се преиспи-
тува, туку едноставно да се поништи. НЕ МОЖЕ ДА 
СЕ ПРЕПРАВА И ПОПРАВА НЕПОПРАВЛИВОТО!

На крајот, да ни е честит нашиот најголем македон-
ски национален празник Илинден, и да ни е жива и 
вечна Република Македонија! 

И денес, и утре на Илинден, мил мој македонски 
народе, и во сите времиња што се пред нас, заедно 
со своите многубројни пријатели и почитувачи низ 
целиот свет, ќе си ги пееме нашите преубави маке-
донски народни песни и од сс срце ќе се радуваме 
што Господ нс дал баш вакви какви што сме, весели, 
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благи, отворени, благородни и бескрајно надарени за 
создавање и пење најубави песни и танцување најубави 
и најразиграни ора, душата и умот да ти треперат од 
убост и среќа!

1 август 2017, Република.мк Online
Прв „говор на омраза“
https://republika.mk/806350

2 август 2017, Јади бурек Online
Прв „говор на омраза“
http://www.jadiburek.mk/sodrzina_detalno.aspx?id=3035

Gotha (Adolf Gottschalck) – Giusto Perthes (Justus Perthes): “Impero 
Ottomano in Europa, Grecia e le isole Ionie”. Del. da E. Berghaus e C. Vogel 
/ Incis. Da G. Alt, monti da G. Weiler, Venezia/Verona/Trieste: H.F. Münster, 
1846 година. Печатено со челична плоча, иzворно колорирано. Де-
тална политичка карта на европскиот дел на Отоманското Царство 
во Европа, со прикаz на турската административна покраина Румели-
ја, во чие средиште е прикажана територијално целосна Македонија. 
Грција го zафаќа само Пелопонеz, а бугарските територии се јасно на-
zначени на оддалечениот североисток. Збирка на Алдо Климан.
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4 авгусt 2017

ШЕРБЕТ-МУАБЕТ СО БЕСА АРИФИ, 
СРЦЕ И ДУША НА ЗАЕВШТИНАТА

Т уpаtувам јавен pредлог на госпоѓа Арифи, намесtо 
pроѕирни квази-pолиtички pамфлеtи, да наpише една 
сtручна сtудија pод можен наслов: „Неоpходносt на 
иtно одржување сеоpфаtен Попис на населениеtо во 
Реpублика Македонија за квалиtеtно функционирање 
на pравнаtа униtарна држава, со pосебен осврt врз 
акtуелнаtа демографска сосtојба во државаtа, во 
конtексtоt на евро-аtланtскиtе инtеграции“. 

Почитувана госпоѓо Арифи, ужасно тажно и мач-
но е, како и во случајот на вашата колумна под на-
слов „Илинден“, објавена на порталот на НоваТв 
на 2 август 2017, што сме принудени да трошиме ска-
поцено време и интелектуална сила на неверојатни 
празни дрдорења, квази-политички бесмислици и лу-
дости кои, за жал, како отровни печурки по дожд, 
никнуваат по преостанатото ѓубриште од ступидната 
и срамна тнр. шарена револуција, што вие лично ја 
пишувате со големо Ш. Само да потсетам, во англис-
киот јазик има еден често употребуван збор што 
сите го знаеме и што почнува со истата таа буква ш, 
продолжува со буквата и, а завршува со буквата т, и 
совршено ја отсликува таа, некаде далеку од Маке-
донија измислена политичка синтагма, на која вие 
со толкава почит т се клањате. Таа „револуција“, и 
се разбира, секогаш во спомнатиот англиски превод, 
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еве, на општо задоволство на нејзините бојадисани 
првоборци и народни херои, полека и среќно си се 
смирува по удобните министерски кожени фотељи во 
квинслишката влада на Зоран Заев, по владините ме-
диуми и насекаде по директорските и други постоечки 
и измислени работни места и синекури до каде што 
допираат долгите лепливи краци на тој бескрупулозен 
хистерично-политичко-криминален октопод. 

Видете, госпоѓо Арифи, разумен човек, или некое 
мило разумно дете, кога ќе се задоволи или кога ќе 
се засити од една порано направена конструкција од 
лего коцки, почнува да прави нова, нему поинтересна, 
можеби и поквалитетна конструкција или играчка, и 
тоа според некоја нова логика и според некоја нова 
структура што има смисла и секому разбирлива функ-
ционалност. И тоа го гради коцкичка по коцкичка, 
секогаш размислувајќи што би било добро а што ло-
шо за спроведување на неговата нова креативна и 
иновативна идеја. 

Но кога еден ординарен лудак манијакално, како 
Зоран Заев со целата своја хистерична псевдо-космо-
лопитска „граѓанска“ братија, ќе се нафрли и ќе се 
дограби до шарените лего коцки, кои ниту се негови 
ниту воопшто е способен да го разбере сиот нивен 
креативен потенцијал и убавина, нивната иманентна 
сила што умот го поткрева кон повисоки сфери и цели 
– зашто едноставно е страшно луд! – тој не само што 
покренува одиозни уривачки шарени револуции, туку 
во тој хистеричен вртолум ги вцицува и ги вовлекува 
и сите оние што психопатолошки се идентифицираат 
со таквото бесно расфрлување на шарените коцкички 
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и коцки на сите страни, без никаква смисла и логи-
ка, и прави ужасен јавен неред и хаос, нанесувајќи 
штети што не можат ниту да се избројат, ниту да се 
појмат. Зад разорниот и какофоничен национално-по-
литички цунами што го предизвика еден таков пре-
давнички лудак и осведочен криминалец заедно со 
останатите горди учесници на револуцијата што 
почнува со буквата ш (според англискиот превод) 
останува само стравотна агонија во нашиот дом што 
бил уредено среден и цивилизиран, и што потоа мно-
гу други умни, спокојни и разумни луѓе ќе мораат пов-
торно да го цивилизираат, да го доведуваат во ред, за 
да го вратат во првичната нормална состојба и, во 
случајов, со години да го чистат направеното морално 
и материјално ѓубре во сите сегменти на јавниот и оп-
штествениот живот. 

Ете, госпоѓо Арифи, таква е состојбата со лудаците, 
и затоа докторите ги држат таму каде што им е ме-
стото. Се разбира, доколку на големите браќа не им се 
потребни токму тие и такви уценети типови за разни 
подмолини цели, за какви е одбран и Зоран Заев, чо-
век без душа и без никакви морални и какви и да е 
други скрупули, со еден збор марсовец, кој вие – не 
можам да ви се начудам! – го воспевате како некаков 
меѓународен џентлмен и политички маѓионичар, Да-
вид Коперфилд на братството и единството и на мо-
дерната граѓанска демократија, кој само „со еден мал 
храбар потег на 27 април ја минал бариерата од не-
демократијата кон демократијата“. 

Признавам, јас сосема сум согласен со вас во врс-
ка со тоа дека Зоран Заев, со својата предавничка и 
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големоалбанска коалциска братија на 27 април со др-
жавен удар во Собранието на Република Македонија 
ја минал бариерата (некои револуционерни креатури 
од шарената р. со големо Ш – според англискиот пре-
вод – по социјалните мрежи таа бариера, замислете, 
дури ја нарекуваа Рубикон!) – да, велам, Зоран Заев 
бескрупулозно и без да му трепне око ја мина и по-
следната цивилизациска, но и својата национална, 
македонска бариера – но не од недемократија кон 
демократија, како што вие, госпоѓо Арифи, тоа си го 
доживеавте, туку токму спротивното: од уредена де-
мократија и цивилизирано општество кон варварска 
предавничко-кримогена недемократија, всушност, кон 
политички „распашој“ и тотално авторитарно презе-
мање на државата. 

На ова место го цитирам ступидниот уводен космо-
гониски имагинариум од вашата колумна „Илинден“:

„Пред само неколку месеци во Македонија вееја 
други ветрови. Ветрови на силен страв, на национа-
лизам и шовинизам од широки размери. Ветрови на 
изолационизам, во време кога највисоките претстав-
ници на власта повикуваа на насилство, на ‘земање 
на судбината во свои раце’ наместо ‘седење дома 
по влечки’. На улиците се ширеше јасна омраза кон 
другите етникуми, вери, политички неистомисленици 
и преставниците на странски држави. Се зборуваше 
за ноќ на долгите ножеви, се пееја песни за ‘клетите 
шиптари’ и се објавуваа некролози за странските ам-
басадори. Целата таа омраза кулминираше на 27 април 
кога се дивееше во Собранието, за што одговорните 
сеуште никако да одговараат за своите злосторства. 
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Каква срамна слика беше тоа за оваа држава, колку 
упорно се потрудија неколку лица да го задлабочат ја-
зот помеѓу различните ентитети кои живеат во неа“.

Веројатно, госпоѓо Арифи, само вие добро знаете 
каде сте ја виделе Република Македонија како таков 
меѓунационален пекол со сета таа бесна омраза. И не 
знам дали вие самата сте се е погледнала во огледало 
пред да напишете нешто така неразумно, полно со 
длабока омраза, бесрамно и неточно! Од сето тоа што 
го набројавте, точно е само тоа дека е страшно што 
извршителите на државниот удар од 27 април уште не 
одговараа и што сеуште не се во затвор господата Заев, 
Мухиќ, Џафери, Села и другите пучисти. А значењето 
на поимот „ентитети“, госпоѓо Арифи, што дури и 
низ ваков божемно помирлив и помирувачки текст 
на кој би требало да му веруваме, се обидувате на 
сила да го протуркате во јавна употреба во Република 
Македонија, нам многу добро ни е познато, така што 
неговото користење на цитираното место од вашата 
колумна воопшто не придонесува за смалување на 
меѓуетничкиот јаз, што е многу поточна формулација 
од вашите големоалбански „ентитети“, туку го прави 
токму спротивното. 

Внимателно ја читав до крај вашата колумна. Сс 
што кажавте подолу звучи слатко-балкано-европеј-
ски, залеано со многу елоквентен политички шербет, 
приготвен според албански кулинарски рецепт, но, за 
жал, кога на крајот со својата прикаска сосема нс пре-
зашеќеривте, не ни дадовте пријателска чаша вода, 
што, како што знаете, е добар стар обичај кај сите нас 
во Македонија. Останавме жедни за ваша човечка и 
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интелектуална искреност, а таа не само што кај вас 
сосема изостана, туку на нејзино место добивме само 
чаша горчлива сол, неискреност, лицемерие и јасна 
политичка предумисла. 

Би било во ред да имате барем малку почит кон 
јавноста која добро ги разбира нештата што се случу-
ваат во Република Македонија и околу неа, како и кон 
македонскиот народ кој многу добро си ја познава 
својата национална историја, но и својата безмилос-
но агресирана и узурпирана сегашност. Се разбира, 
освен оној дел од народот што како муви без глави 
се залепија за шарената стапица на криминалецот и 
предавник Зоран Заев и на дебело финансираната 
подземна логистика за создавање марионетска власт 
во Македонија од страна на подмолната, добро ор-
ганизирана и безочна странска, но и внатрешна, не-
скриено големоалбанска братија. 

Зашто, со оглед на вашата академска титула, не мо-
жеме да веруваме дека баш толку ништо не разбира-
те и не знаете за крајно комплексните и чувствителни 
национално-историско-политички нешта за кои на 
македонската јавност т доцирате вака од високо, ex 
cathedra, како пред вас во магарешки клупи да седат 
аналфабети со долги уши што се обидувате да им ги 
наполните со некакво New Age аморфно локал-ко-
смополитско и кинеско културно-револуционерно ед-
ноумие од крајот на шеесеттите од минатиот век, кое од 
академски причини ни на ова место нема да го нарече-
ме со неговото вистинско колоквијално име што поч-
нува со буквата ш (според англискиот превод), а кое, 
госпоѓо Арифи, како што и вие добро знаете и сепак ни 
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продавате рог за свеќа – нема никаква врска со нашата 
македонска општествена стварност, туку едноставно е 
дизајниран странски производ и е во функција на бес-
крајно алчните и агресивни светски неолиберални, во-
ено-политички и финансиски центри на моќ.

И сега, читајќи ве натаму, и во колумната но и вас 
сосема буквално, имаме што да видиме. Пак цитирам 
дел од вашиот емфатичен, опиен, високопарен текст, 
кој до крај ја открива сета ваша заевштина, со која пре-
цизно нишаневте, но, како и Заев, погодивте точно во 
голмата буква Ш, според англискиот превод: 

„И еве“, велите вие, „во овој Илинден, личи дека 
Македонија решила да ги реновира урнатите мостови 
и да изгради нови, наместо да остане мала, изолира-
на земја, со непријателски односи со сите наоколу 
во регионот, а и со светот. Денот започна со првото 
заедничко чествување на Илинден во Скопје, каде 
Борисов и Заев се поклонија пред гробот на Делчев. 
И сите останавме живи и здрави, спокојни и среќни, 
не се случи никаква апокалипса, ниту пак се изгуби 
Македонскиот идентитет кој некои го сметаат за па-
ричка која наеднаш може да се изгуби како игла во 
сено и никогаш веќе да не се пронајде“.

Госпоѓо Арифи, ако не сте свесна за ова, морате 
да знаете дека секој збор што го напишавте во оваа 
ступидна одломка е длабока и дрска навреда за маке-
донскиот народ. Токму спротивно од вашиот шербет-
-муабет, во светлината на предавничкиот договор 
сочинет исцело на штета на Република Македонија 
што, подготвен далеку од очите на македонскиот на-
род, претходниот ден го потпишаа Борисов и Заев, 
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нивното „заедничко чествување на Илинден“ беше 
најбедно понижување на целиот македонски народ и 
на сите народности што живеат во Македонија, како 
и на целото наше заедничко минато. Последното 
што би сакал да го види Гоце Делчев, една од најбла-
городните и најчесни и непоткупливи личности што 
кога и да е живееле во нашите балкански простори 
– тоа е кутрата карикатурална слика како на гробот 
му се поклонуваат бугарскиот освојувач Борисов и 
македонскиот предавник Заев. А што се однесува до 
губењето на Македонскиот идентитет (како што вие 
цинично и одбивно го напишавте со голема буква М, 
што повеќе би му прилегало на познатиот примитивец 
и македономрзец Зијадин Села, одошто на една дама 
од академската заедница), морате да знаете дека кога 
националниот идентитет би се губел така за една ми-
нутка, нашите македонски тешки, болни и крвави 
национални борби со освојувачите и ограбувачите од 
сите страни на нашата татковина не би траеле стотина 
и педесет години, и како што гледате, за жал и чемер, 
сеуште траат. Затоа, вие кои размислувате сосема исто 
како квислингот и предавник Заев „останавте живи и 
здрави, спокојни и среќни“, како што напишавте, а јас 
додавам: особено среќни. А од апокалипсата сме, фала 
Богу, сеуште многу далеку, иако на предаторите тоа 
сеуште не им е јасно.

На крајот, за да биде уште поглупо, својата колумна 
неизбежно ја забиберивте со името на осведочениот 
пучист и од македонскиот народ непризнаен и презрен 
спикер на македонскиот Парламент Талат Џафери. Са-
мо него го чекавме и токму тој беше потребен да дој-
де на Мечкин Камен за да ни го открие благородниот 
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мултиетнички карактер на славното македонско И-
линденско востание. Тој факт и таа вистина, госпоѓо 
Арифи, од своето раѓање, со мајчиното млеко го при-
ма и го знае секое дете во Македонија, а и целиот свет! 
И само неизмерната глупост, примитивизам и без-
образлак на Заев и на Џафери го донесе последниов 
пред говорница во Крушево тоа да ни го соопшти. 
И тој исфорсиран и приземен квази-политички чин, 
во погрешно време, на погрешно место, на погрешен 
начин и со сосема погрешен човек, како впрочем и 
вашата исцело промашена колумна на тема Илинден, 
веројатно напишана и пред да се случи големото Ниш-
то и „државничкото“ супефијаско на Џафери, претста-
вуваат подеднакво големо промашување колку и не-
мерлива непристојност и навреда на македонскиот 
народ. Тоа нема никаква врска со вистинскиот сожи-
вот за кој блаблате, со братството и единството и псев-
до-космопоилитизмот за кои вие овде се обидувате да 
ни проповедате. Тоа е само уште едно големо Ш, спо-
ред англискиот превод.

Да сумираме, потпишувањето на предавничкиот 
бугарско-заевски договор, далеку од очите и од срцето 
на македонскиот народ, приватно договореното Заев-
-Борисов заедничко бугарско-македонско чествување 
на Илинден со само двајцата спомнати карикарурални 
актери, и тотално бојкотираното обраќање на пучистот 
Талат Џафери пред речиси никого на Мечкин Камен 
според вас значи дека, пак го цитирам вашиот текст: 
„Ветрови на промена и надеж веат сега во Македонија. 
А пред неколку месеци, пред само неколку месеци, вееја 
некои други, бурни ветрови на страв и насилство“.
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Но, госпоѓо Арифи, тоа е вашата поместена визија на 
нештата, на која, се разбира, во духот на демократските 
граѓански разлики имате право, но ние никако не ја 
делиме со вас и со вашите „револуционерно“ вдахно-
вени интелектуално-политички коалициски кругови. 
За жал, таквите и вам слични „демократски граѓански 
визионери“ што одлично се разбираат во буквата ш, 
според англискиот превод, ни ја донесоа Република 
Македонија на ова дереџе. Но македонскиот народ ќе 
најде начин да се справи со својата автоимуна болест 
што се вика заевштина (криминал и предавство) и со 
таа инстант херпес-политика, без каква и да е длабо-
чина, и секако без трошка разум.

4 август 2017, Република.мк Online
Шербеt-муабеt со Беса Арифи, срце и душа на заевшtинаtа
https://republika.mk/807131

4 август 2017, Јади бурек Online
Шербеt-муабеt со Беса Арифи, срце и душа на заевшtинаtа
http://jadiburek.com/sodrzina_detalno.aspx?id=3037
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13 авгусt 2017

ЗОРАН ЗАЕВ ЈА РАЗДРЖАВУВА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Без силна внаtреpарtиска фракција и без нов, храбар и 
решиtелен лидер шtо ќе му се сpроtивсtави на Зоран 
Заев, македонскаtа социјалдемокраtија неpовраtно е 
осудена на најбедна pолиtичка смрt и исчезнување во 
црно едноумие, со извалкани раце и pродадена и pреда-
дена чесt.

Ништо нема да се смени во сегашнава трагична по-
ложба на Македонија, сс додека еден значителен дел 
од нацијата не сфати, и тоа сосема јасно и без дилеми, 
дека Зоран Заев е најобичен збудален криминалец кој 
само си ја спасува кожата, лично распродавајќи ги 
безобѕирно и безумно нашите највисоки национални 
и државни интереси и вредности, но истовремено 
бескрупулозно доведувајќи ја во прашање и егзистен-
цијата на секој обичен поединец во Република Маке-
донија.

Прашање за милион долари е дали такво национал-
но разбудување воопшто е возможно доколку во не-
говата партија не постои ниту еден единствен храбар, 
посилен, автентичен, издвоен, посугестивен и авто-
ритетен глас и човек кој би т се спротивставил на 
партиската диктатура на Зоран Заев и кој околу себе 
би можел да собере здрава партиска фракција, па и по 
цена на првичен неуспех да се обиде да ја смени мо-
рално, организациски и на секој друг начин гнилата и 
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разнишана внатрепартиска состојба. А таков човек и 
таков глас, се чини, нема, зашто досега видовме дека 
секој немир што се случува во редовите на СДСМ е 
само израз на најтривијално лично незадоволство, 
лутина и бес на поединци кон врвот на партијата по-
ради тоа што не се нашле на некоја од кандидатските 
листи за локалните избори, или пак не добиле со-
одветна задоволштина во алчното разграбување на 
атрактивните, па и на баналните места во новата кад-
ровска пирамида во државата. Затоа македонската со-
цијалдемократија неповратно и трагично е осудена на 
ова црно едноумие и не така далечно исчезнување од 
политичката сцена, со извалкани раце и продадена и 
предадена чест.

Во меѓувреме, важно е да немаме илузии. На Зо-
ран Заев и на неговата квислиншка влада Уставот, за-
коните и прописите на РМ, тие документи капитални 
за опстојување и живот на државата, им се апсолут-
но разбирливи и јасни како ден. Значи, воопшто не 
станува збор за нивно непознавање поради што тие 
прават божем случајни грешки и огромни штети, туку 
тој отпадник од народот и неговата политичко-кри-
могена и аморална клика свесно не ги признаваат и 
ги газат, а притоа, како и сите насилници, тоа го пра-
ват најпримитивно и на најпонижувачки начин за 
македонскиот народ, и, постапувајќи според своја-
та деструктивна самоволја и сосема спротивно од 
она што е запишано во нашиот Устав и во законите, 
прават сс брзопотезно тотално да ги обезвредат и да 
ги обеспредметат за да ја раздржават државата и да 
создадат нова уставна и законска рамка за нејзино це-
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лосно поништување и претворање во нешто друго, 
т.е. во приватна бизнис-организација како авторитарна 
сурогат-држава, со широк спектар на дубиозни наци-
онално-политичко-финансиски дејности и махинации. 

За жал, досега во тие свои настојувања сосема ус-
пеаја. Колку поматно, колку похаотично и што побрзо 
и позбунувачки – толку подобро, зашто никогаш не 
се знае колку ќе им трае тој невиден пашалак! Тоа е 
нивното мото и затоа Заев и неговата „влада“ од првиот 
ден хистерично и незаприливо со сите сили турираат 
со сс и сешто и во сите насоки, како на внатрешниот, 
така и на меѓународниот план. 

Однесувањето на сегашнава марионетска влада на 
Република Македонија е типично и сосема препознат-
ливо за однесувањето на оние конфузно-марксистич-
ки или пак профашистички латиноамерикански вое-
но-политички хунти од седумдесеттите-осумдесеттите 
години од минатиот век кои ги карактеризираше за-
страшувачкото итно одземање на силата на народот, 
студено и бесчувствително самоволие, апсолутна цен-
трализација, партизација и кадровско заземање на влас-
та до последното чиновниче и шајче во државата, ис-
конструирани обвинувачки лаги и политички процеси, 
атак, а потоа и незаконски спроведена радикална смена 
и целосно присвојување и приватизирање на судството 
од најниските до највисоките инстанци, спроведување 
на исклучиво својата политичка волја спротивно на 
Уставот и државните закони, распродавање на држав-
ните и национални интереси, целосно и крајно оддале-
чување од сопствениот народ и цврсто поврзување 
исклучиво со надворешните воено-политичко-финан-
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сиски елити од крупните центри на моќ кои ги донесле 
на власт.  

Исто така, во сегашниов случај на Македонија, ка-
ко и кај тие хунти, карактеристично е и енергичното 
„прочистување“ на полицискиот апарат од „неподоб-
ни“, негово внатрешно јакнење и ставање во сс по-
истакната партиско-политичка функција, потоа ек-
стремен, континуиран и бескрупулозен притисок 
врз слободните медиуми и нивно задушување и гас-
нење, постојано атакување и обеснажување на со-
сема слободното и политички независно мислење 
и новинарство и негово најразлично етикетирање и 
туркање во ист политички кош со опозицијата, за по-
литичкиот фронт да биде што поконтрастно црно-
бел; така е и со нескриениот поткуп на невладини-
те организации и поединци и нивно претворање во 
сопствени, владини, колаборационистички бесни 
пропагандни филијали, созадавање доминантно едно-
партиска клима во државата со јасна намера и наср-
чен напор да се уништи секоја, па и најмала опозици-
ја, и особено онаа со квалитетна организациска ин-
фраструктура, потоа чистки во сопствените редови, и 
на крајот, за нив најважното: растрошно однесување, 
брзо празнење на државниот буџет и незапирливо ме-
ѓународно задолжување на државата за измислени цели 
и ad hoc проекти што никогаш нема да се реализираат, 
т.е. префлување на јавните финансиски средства на не-
познати сметки низ светот. 

На народот, за да не им се плетка меѓу нозете, му 
следуваат куп крвописки јавно-нотарски извршителни 
налози и извршувања, разединување и разбивање,  па 



255...

дури и гаснење на синдикатите, драстично смалување 
на работничките права, разни видови строги казни и 
сс посилно стегање на ременот. На тој начин обични-
от човек е трагично и агонично зафатен со своите 
непремостливи секојдневни егзистенцијални грижи, 
додека животот се одвива на некое друго место. Да, 
ќе речете, но ова е социјалдемократија, Не, ќе речам 
јас, ова што го гледаме во Европа, и особено во тнр. 
земји во транзиција, социјалдемократијата е само 
друго подметнато име за неолиберализмот, па така и 
во Македонија, особено со една ваква безумна хунта 
на власт, способна единствено за нанесување големи 
штети.

Тој и таков филм што сега веќе речиси во целост 
се одвива во Македонија и апсолутно и натаму до 
крај ќе се движи во таа насока, е виден безброј пати 
во банана-државите и сето тоа е премногу добро по-
знато и од животот и од историско-економско-по-
литичката литература; единствено актерите се нови. 
Разликата е само во тоа што државниот удар извр-
шен во Собранието на Република Македонија на 27 
април 2017 година не се случи со употреба на воени 
сили, т.е. со изведување на воени трупи на улиците, 
туку сосема „глатко“, „лизгаво“, „парламентарно“ и 
„шарено“, иако треба да се нагласи дека со тој пуч се-
пак на чело на македонскиот Парламент е инсталиран 
воено-политичкиот конвертит Талат Џафери (бивш 
офицер на ЈНА! – бивш висок офицер на АРМ! и 
бивш командант на терористичката ОНА!), не само 
како функционер со врвно место во законодавната 
власт, туку и како лице со апсолутно конкретна втора 
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позиција во државната и воена хиерархија (заменик 
командант на оружените сили на РМ). Со тоа и воено-
-пучистичката заднина на настаните во Собранието е 
сосема јасна и недвосмислена.

Но има и уште нешто што ја разликува оваа маке-
донска политичка хунта од спомантите латино-аме-
рикански: државниот удар што таа го изведе не само 
што не доживеа вообичаена, очекувана, разбирлива 
и енергична осуда од релевантните и заинтересирани 
меѓународни фактори, во случајов Европската Унија и 
Соединетите Американски Држави, туку тој пуч токму 
од нив беше долго и прецизно подготвуван, поддржан 
и на крајот во самиот момент на случувањето и јавно 
пофален како нешто многу добро, како божемно „пот-
турнување на демократијата кон напред“! 

Но, хунтата си е хунта, како и да си ја викаат на 
галено сите тие заедно, а со тој државен удар маке-
донската демократија не само што воопшто не е пот-
турната кон напред, туку дефинитивно силно е бутната 
длабоко наназад, во морално-политичко мочуриште, 
општествено-политичка кал и целосна меѓународна и 
национална агонија.

И сето тоа се одвива на неколку синхронизирани 
рамништа и во сосема усогласени иако крајно различ-
ни интереси на одделни препознатливи меѓународни 
и домашни групации и центри на моќ, како и на од-
делни поединци, меѓу кои, се разбира, на прво место 
е уценетиот криминалец и национален предавник, и 
моментално најомилениот евро-атлантски куртизан 
Зоран Заев, ставен во интензивна меѓународна општа 
употреба, бидејќи на сите лесно им дава. 
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Од самоповиканите играчи во „решавањето“ на 
„македонското прашање“, кое е создадено апсолут-
но вештачки и вештачки се држи отворено сс додека 
сите грабежливци не го добијат својот дел од пленот, 
благодарение на предавништвото на Заев засега нај-
многу профитираа големобугарските и големоалбан-
ските планери. 

Првите, со секавичното составување и потпишува-
ње на бугарско-заевскиот договор за соработка, дале-
ку од очите и ушите на целокупната македонска јав-
ност, и без каква и да е јавна расправа и национал-
но консензуално одлучување за тоа прашање, со што 
целосно и притоа на најпонижувачки начин, спроти 
најголемиот и најсвет македонски национален празник 
Илинден, грубо, суицидно се поништени македонскиот 
народ, македонскиот јазик, македонската национална 
култура и македонската национална историја. 

Вторите, со усвојувањето на предлогот на апсолут-
но неуставниот Закон за јазиците, со воведување на 
албанскиот јазик како втор официјален јазик на целата 
територија на Република Македонија, со што, и без 
претходно да се изврши општ Попис на населението за 
да се констатира реалната состојба на процентуалното 
присуство на етничките Албанци во државава, за кои 
постојат сериозни демографски проценки дека мо-
ментално во Република Македонија ги нема повеке 
од 18-19%, е отворен конечниот процес за уставно и 
правно неосновано создавање бинационална држава, 
со тешки, драматични и непопреавливи последици за 
Македонија и за македонскиот народ, што натаму ќе се 
манифестираат и ќе се одвиваат со вртолумна брзина. 
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Што се однесува до Грците, знаеме дека министерот 
Коѕиас доаѓа во Скопје кон крајот на месецов. И тука, 
за жал, можеме да очекуваме приватен предавнички 
договор на Заев со Република Грција за најважното 
национално прашање – со Уставот заштитеното име 
Република Македонија, за чија промена и не смее да 
има никакви преговори и договори. Но воопшто не би 
требало да нс зачуди, во стилот на досегашните бедни, 
понижувачки постапки кон македонскиот народ, Заев 
новото договорено име на Република Македонија ци-
нично да му го објави на светот токму на Денот на ма-
кедонската независност 8 септември. 

За Европската Унија и за НАТО, пак, сс си се 
одвива како што треба. Нив воопшто не ги боли 
ниту ги интересира под кое и какво име ќе постои 
Република Македонија, и дали воопшто тоа ќе биде 
иста држава или нешто сосема друго, преработено, 
бинационално, безнационално, бескрвно, бесмисле-
но. Нив ги интересира само земјата, територијата 
на нашата татковина, нашите градови и села, нашите 
езера и реки, нашите патишта, нашите планини, шуми 
и води за своите воено-економски и други планови и 
за целосна експлоатација на ресурсите и на луѓето. 
Затоа сето она што досега се случило и што, според 
детално разработеното за Македонија разнебитувачко 
сценарио, Заев натаму ќе им го донесе на поддавалник, 
ним сосема им одговара и на сето тоа со насмевка ќе 
му ракоплескаат како на мајмун со вратоврска што 
научил да удира со чинели. Додека постапува како 
што ќе му речат, дотогаш ќе биде заштитен од про-
гон за конкретни криминални (не)дела, и особено за 
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најконкретно велепредавство кон македонскиот на-
род.

Зоран Заев е нашата најголема македонска срамота 
и трагедија. Тој мора итно да се тргне од најодговорна-
та функција во државата, додека не ја раздржави до 
последното камче и пердувче. Но прашање е колку 
уште ќе издржиме со неговата ваква, хиперактивна 
карциногена, разјадувачка предавничка политика кон 
државата и кон македонското национално битие.

Но едно е сигурно, почитувани граѓани: треба ба-
рем да знаеме и да ни биде (или да ни стане) сосема 
јасно со кого навистина имаме работа кога станува 
збор за Зоран Заев. Оставете ги настрана неговите 
политички флоскули и лаги. Погледнете го она што 
најуверливо ќе ви каже сс за него и за тоа кој седи во 
премиерската фотелја на нашава држава, погледнете ја 
документарната, законски прибавена снимка, ставена 
на интернет под наслов „Зоран Заев бара поткуп“, 
на која се гледа како тој бесрамник и распикуќа, што 
сега ни изигрува премиер, директно и уличарски 
бара поткуп од 200.000 евра. Еве, повторно ќе го 
приложам линкот со тој филм (https://www.youtube.
com/watch?v=5ptCYSaLFRI)*, зашто откога пред нешто 
повеќе од еден месец низ неколку колумни повеќепати 
едно-подруго т беше понуден на увид на целокупната 
македонска и светска јавност, гледаноста на тој раз-
будувачки видео-документ во тој изминат период на-
гло порасна за околу 2000 гледачи. Се надевам дека 
еден ден ќе го видат сите, па и оние што му го дале 
својот чесен глас на тој криминалец и предавник, и 

*Види ја фуснотата на стр. 115.
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оти не само што ќе го видат филмот, туку и конечно ќе 
прогледаат во чии раце ја предале нашата национална 
судбина и судбината на Република Македонија.

13 август 2017, Република.мк Online
Зоран Заев ја раздржавува Реpублика Македонија
http://republika.mk/810467

13 август 2017, Македонски Медиа Сервис Online
Зоран Заев ја раздржавува Реpублика Македонија
http://mms.mk/v2/news/%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D
0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D1%98%D0%B0-
%D1%80%D…

14 август 2017, Јади бурек Online
Зоран Заев ја раздржавува Реpублика Македонија
http://jadiburek.com.mk/sodrzina_detalno.aspx?id=3045
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15 авгусt 2017 

„ЗОРАН ЗАЕВ БАРА ПОТКУП“ 
Анtологиски филм за еден а(ј)ванга(р)ден криминалец

Краtок осврt кон ова врвно осtварување на нашаtа 
докуменtарисtика. До денес филмоt на инtернеt 
е pогледнаt 210.409 pаtи, со pросечна гледаносt на 
една pреpолна кино-сала со 300 гледачи дневно.

Не ми се познати статистиките на другите оствару-
вања на нашата македонска кинематографија, и осо-
бено не на оние од документарниот жанр, зашто за 
нив вообичаено и помалку се зборува и се пишува. 
Но македонскиот документарен филм на кој му ги 
посветувам овие редови подолу во секој случај влегува 
во рангот на оние што се наоѓаат во самиот врв, не 
само во поглед на нивната политичка и културно-ис-
ториска и документарна вредност и значење, туку и од 
аспектот на маестралната изведба, и во технолошко-    
-техничката, и во артифициелна, и во продуцентска, 
но пред сс и над сс и во автентичната содржинска 
смисла. Ако лаже козата – не лаже рогот!

Освен тоа, благодарение на порталот ЈуТјуб и на 
фасцинантната дистрибутерска моќ на интернетот, 
филмот „Зоран Заев бара поткуп“ оствари навистина 
планетарна рецепција и т донесе светска репутација 
на малата кинематографија на Република Македони-
ја. Практично нема крај во светот каде што филмот не 
е виден и каде што не побудил исклучителен интерес 
кај публиката, од Македонија, преку целата Европска 
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Унија до Хамерфест на крајниот европски север, и до 
Австралија кај нашите иселеници, но особено и кај 
Абориџините кои во својата чедност, како впрочем 
и канадските ескими, не можеа да т се начудат на 
свинштината на главниот лик Зоран Заев. Се разби-
ра, филмот со големо внимание е гледан и во двете 
Америки, но и во Индија, Јапонија, Кина, и особено 
на Тајван, па во Русија и во бившите држави на СССР, 
а последните информации дури говорат дека имало 
гледања и на Кајманските острови и на врвот на Па-
тагонија кај населението на местото Пуерто Еден во 
кое живеат само неколку семејства на племето Кваш-
кари. Викиликс, пак, објави информација дека уште 
на денот на неговото објавување на 13 мај 2015 година 

Заев: „Заtо tи кажувам како. Едно евро на цркваtа и едно евро од 
квадраt ми донесе... На? На мене – дирекtно“. 
(Сцена од документарниот филм „Зоран Заев бара поткуп“).
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тогашните премиери на Бугарија, Грција, Албанија и 
Србија, добро расположени, потпивнувајќи си стру-
мичка мастика и мезејќи си шопска салата, филмот 
„Зоран Заев бара поткуп“ премиерно (а потоа веднаш 
уште неколкупати едно-подруго) го гледале заедно во 
Брисел.

Но за да можеме натаму да го анализираме овој 
филм и настаните околу него ја донесуваме неговата 
кратка содржина.

Станува збор за лицето Зоран Заев, во моментот 
на снимањето на филмот на функција градоначалник 
на Струмица, кој доселувајќи се од родното село 
Муртино во град, амбициозно ја започнува својата за-
брзана политичка кариера. Во условите на раѓањето 
на модерната демократија во Република Македонија, 
тој многу бргу сфаќа дека најдобар и наједноставен 
пат да се живее супер е да се занимаваш со политика. 
„Заев(би) друго“, си мислел тој, „во политиката се 
големи можностите за буткање напред, за пробива-
ње, за правење кариера со евтини лаги и празни ве-
тувања“, а кон тие негови размисли јас додавам: за 
измамување и заведување на народот кој е во пер-
манентна состојба на оправдано незадоволство зашто 
сите ја злоупотребуваат неговата политичка доверба 
и го искористуваат неговиот глас на изборите за да 
се искачат што повисоко, до што поголема моќ, до 
највисока власт, до најдобро платени места, до си-
некури и до голема граѓанска слава, и сс на сметка и 
врз грбот на обичниот човек.

И Зоран Заев веднаш почнува да го остварува тој 
свој пеколен американски сон. Набргу станува гра-
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доначалник на Струмица, но наеднаш драматично 
сфаќа дека тоа никако не му е доволно и оти, освен 
безобѕирните политички лаги и ветувања од типот 
ветер на магла, има и друг многу подобар и полесен 
начин по најкуса постапка да се спечали многу по-
веќе, а тоа е – да се бара поткуп. И тука започнува 
оваа интригантна филмска и животна приказна. Кај 
градоначалникот Заев доаѓа еден струмички бизни-
смен со скриена камера и документаристички совр-
шено верно и непобитно, филмски ја посведочува 
и ја овековечува сета беда на младиот политички 
кариерист и крадец со предумисла Зоран Заев, кој за 
средување на одредени работи околу некоја локација 
на територијата на општината бара поткуп од 200.000 
евра, по едно за црквата и по едно за него лично.

Правните аспекти на соржината на филмот „Зоран 
Заев бара поткуп“, т.е. на инкриминираниот дијалог 
кој во него се води меѓу бизнисменот и корумпирани-
от градоначалник Заев, се разбира, им ги препуштам 
на стручњаците за кривично право и корупција што, да 
се надеваме, наскоро ќе си добие свој соодветен судски 
епилог. Мене ме интересираат само уметничките ас-
пекти.

Имено, филмот спаѓа во категоријата на дела од 
седмата уметност снимени во само еден кадар, што 
денес е сс помодерно во кругот на авторскиот филм, 
па ако се земе времето на снимањето (2015 г.) би 
можело да се рече дека непотпишаниот струмички 
бизнисмен-камерман кој го снима Зоран Заев како ба-
ра поткуп од 200.000 евра, сместувајќи ја целата таа 
срамна криминална драма само во еден единствен 
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долг кадар од 3 минути и 35 секунди претставува 
своевидна авангарда на филмската, особено на маке-
донската документаристика. Притоа, во тој кадар 
мошне а(ј)ванга(р)дно, крајно ангажирано и страшно 
заинтересирано учествува и ликот на криминалецот 
Зоран Заев; зашто во тие долги 3 минути и 35 секунди 
не само што подготвено одговара на поставените де-
ликатни прашања околу порано извршените слични 
поткупи на некои други лица, за да може да се примени 
истиот „терк“ и во тој нивен договор и зделка, туку 
размислува итро и бргу и притоа внимава да не голта 
кнедли што би ја издале неговата алчност, негово-
то второ јас. На крајот, во напнатата разврска на тој 
струмички трилер Заев бара супер поткуп од 200.000 
евра, а воопшто ниеднаш да не му трепне окото, ниту 
едното, ниту другото. Баш спротивно, тој цело време ги 
држи очите онака препознатливо хистерично ширум 
отворени, со истата онаа нескриена доза на притивнат 
бес и омраза што сме ги виделе толкупати при неговите 
обраќања кон јавноста, но, мора да се признае, во овој 
филм и со нијанса на едвај забележлива пресретрлива 
мекотија, лигавење во изразот на лицето и со потивок 
глас, за да не го чуе некој друг. Е, за нешто такво, 3 
минутки и 35 секунди да не трепнеш додека бараш 
200.000 евра поткуп, за тоа е потребно вистинско 
претходно големо искуство од слични и идентични 
ситуации, за кои впрочем во филмот и се зборува, 
што значи дека Зоран Заев не може да нс залажува 
дека застанал пред скриената камера како неискусен 
аматер, туку како веќе оформен професионалец во тие 
и такви работи. Но честа и славата за филмот одат и до 
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феноменалниот бизнисмен-камерман, бидејќи успеал 
целиот тој кадар смирено да го држи под контрола, да 
води природен и уверлив дијалог, и притоа сосема да 
го долови и да ни го презентира во неговата реалност 
надворешниот и внатрешниот изопачен лик на бескру-
пулозниот струмички криминалец.

Од висок извор во Министерството за култура 
штотуку дознаваме дека министерот за култура Ро-
берт Алаѓозоски итно подготвува неколку важни ра-
боти во врска со филмот „Зоран Заев бара поткуп“, 
посветен на неговиот пријател и премиер кој, по игра 
на околностите, има исто такво име.

Прво, Алаѓозоски, заедно со главниот актер на 
филмот Зоран Заев и со целата чесна македонска Вла-
да и парламентарното сдсмовско и големоалбанско 
мнозинстvо, прави трескавични напори кривичната 
судска сага „Поткуп“ што поитно да се префрли од 
криминалното на уметничко рамниште, со еден збор 
итно од функцијата државен јавен обвинител да се 
тргне Марко Зврлевски кој го покренал случајот и да 
се стопира судскиот процес против Заев, а потоа ќе 
се види што ќе се прави. Чесната Влада и обвинети-
от енергично тврдат дека во интерес на уметноста би 
било супер филмот „Зоран Заев бара поткуп“ веднаш 
да се симне од репертоарот на интернет и да се стави во 
најдлабок бункер, што подалеку од очите на јавноста 
и на избирачкото тело, сс додека не се донесат некои 
одлуки за авторските и други права. Но, за жал, тоа не 
оди баш така. Филмската криминална слава на Зоран 
Заев веќе одамна далеку ги надмина и ги надрасна и 
него и самиот кривичен случај „Поткуп“ што се води 
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против него, така што филмот денес му припаѓа на 
македонското и на севкупното меѓународно уметнич-
ко, но и правно интелектуално наследство, и нема веќе 
криење, бегање од рочишта и застара.

Истовремено, во контекстот на овие настани око-
лу филмот „Зоран Заев бара поткуп“, чесната Влада 
донесе одлука за одржување посебен повеќемесечен 
стручен семинар за специјално обучување на нејзини-
те чесни членови и на сите придружни чесни владини 
и провладини кадрови до кајшто се протегаат за тоа 
како натаму да се чуваат и да се пазат од разни умет-
нички скриени камери додека договараат поткупи и 
слични валкани рабоќе, зашто со денешната модерна 
технологија и со типовите што ја сочинуваат нашата 
чесна Влада сосема е можно темата од филмот „Зоран 
Заев бара поткуп“ нагло да прерасне и во цел, но овој-
пат скап, високобуџетен серијал.

Инаку, мошне ангажиран околу ова кинематограф-
ско остварување, министерот Алаѓозоски не мирува: 
има намера во организација на чесната Влада на РМ во 
еден нудистички камп во соседна држава да организира 
широка, јавна панел-диксусија за уметничките и доку-
ментаристичките стојности на филмот „Зоран Заев ба-
ра поткуп“ и за главниот лик на криминалецот Зоран 
Заев. Истовремено, во тек е и изработка на луксузна 
монографија за филмот и за криминалниот лик Зоран 
Заев, но се работи и врз реализација на фасцинантно 
дизајнирано ДВД, со титлови на 187 светски јазици, 
вклучително и ескимскиот и абориџинскиот; имено, 
кај тие стари племенски народи сметаат дека поради 
струмичкиот дијалект што е користен во филмот си-
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гурно нешто погрешно разбрале, зашто никако не мо-
жат да сфатат како, во едно добро уредено, модерно, 
наднационално, граѓанско општество какво што е де-
нес македононското општество по инсталирањето на 
новата проевропска чесна Влада, е воопшто возмож-
но еден така беден криминалец сеуште да си се шета 
слободно и притоа уште да изигрува премиер на др-
жава.

Што се однесува до оригиналното македонско, т.е. 
струмичко издание на ДВД-то, тоа ќе биде умножено 
во еден милион примероци и на претстојните локални 
избори, на сите избирачки места бесплатно ќе им се 
дели на граѓаните, како на оние живите, така и на оние 
фантомските.

За присобирање пари за таа репрезентативна из-
давачка и видео продукција се ангажирани и бројни 
претставиници на ајдаречеме невладините организа-
ции при владата, кои имаат големо искуство со стран-
ски дотации за разни криминални перформанси и за-
шеметувачки шарени сценско-ликовни инсталации по 
тридимензионалните градски објекти, но во чесната 
Влада не кријат уверување дека и Европската Унија за 
реализација на овој значаен уметнички проект од сс 
срце ќе издвои големи средства од предпристапните 
фондови што сега, по доаѓањето на чесниот премиер 
Заев на власт, нели, ширум ќе т се отворат на нашата 
држава.

Во меѓувреме, на Факултетот за драмски уметнос-
ти, отсекот за Филмска и ТВ камера во Скопје во тек е 
формирање посебен семинар за студирање на филмот 
„Зоран Заев бара поткуп“ што, од оваа нова учебна 
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година, мултидисциплинарно ќе се изучува цел еден 
семестар на втората година од студиите. За таа цел 
од чесната Влада планираат и нови вработувања на 
професори, асистенти, киноапаратери, електричари, 
чистачки и уште некои непознати професии од кругот 
на партијата и шарените револуционери, за што по итна 
постапка се обезбедени големи финансиски средства од 
низата други стопирани проекти. Предавањата, како 
што најавуваат од Факултетот, ќе ги држат угледни маке-
донски и странски филмографи и филмски критичари, 
а како гости-предавачи ќе учествуваат и домашни и 
светски јавни обвинители и правни стручњаци, специ-
јализирани за прашања врзани за корупцијата и сто-
панскиот и политички криминал.

За крај да го речеме и ова. Една од опсесиите на ми-
нистерот Алаѓозоски (а за тоа на својот фејсбук веќе 
отвори и блог) е и прашањето како е возможно еден 
така нискобуџетен филм каков што е филмот „Зо-
ран Заев бара поткуп“, снимен практично без скршен 
денар, да постигне толкава оскаровска слава, иако 
министерот многу го мачи и дилемата колкав нето 
хонорар сега да му се одреди и да му се исплати на 
главниот актер Зоран Заев како на докажано уверлив 
лик на криминалец, бидејќи таа животна ролја толку 
многу го прослави, и тоа не само него, туку и целата 
уметничка чесна Влада на чие чело се наоѓа токму тој 
како суперѕвезда на современата домашна и светска 
кинематографија.

Во контекстот на паничното, хистерично, во момен-
тов и сосема незаконско настојување за сменување на 
државниот јавен обвинител Марко Зврлевски само за 
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*Види ја фуснотата на стр. 115

да може да си го спаси својот криминален задник об-
винетиот Зоран Заев, ајде, почитувани читатели, уште 
еднаш заедно да го погледнеме врвниот македонски 
документарец „Зоран Заев бара поткуп“, за да видиме 
во чии валкани раце во Република Македонија се нао-
ѓа судбината на правото, правдината и на правната др-
жава. Влезот во кино-салата на интернет е бесплатен 
(https://www.youtube.com/watch?v=5ptCYSaLFRI)*.

15 avgust 2017, Република.мк Online
„Зоран Заев бара pоtкуp“ – анtологиски филм 
за еден криминалец
https://republika.mk/810984

15 avgust 2017, Јади бурек Online
„Зоран Заев бара pоtкуp“ – анtологиски филм 
за еден криминалец
http://jadiburek.com/sodrzina_detalno.aspx?id=3047
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17 авгусt 2017

А СЕГА СЕ НА РЕД ЗА УНИШТУВАЊЕ
СИНДИКАТИТЕ

Ова што во моментов се случува со македонските 
синдикати е само очекувано продолжение на уништу-
вање на македонското граѓанско, демократско, соци-
јално општество, што внимателно и според цивили-
зациска логика и општи искуства е градено со децении. 
Имено, разглобувањето и растурањето на Македонија 
не се одвива само на државно и на национално ниво, 
со меѓународен комплот, однадвор и кон надвор, туку 
и длабоко одвнатре, од самото егзистенцијално јадро, 
при што на уништувачите на нормалниот социо-еко-
номски живот во Републикава им е најважно што по-
итно да го минираат и да го урнат носечкиот столб на 
општеството – работникот, и воопшто работниот човек 
во сите сфери и на сите рамништа, и тоа, се разбира, 
со ослабнувањето и уништувањето на неговите најви-
тални функционални организациски структури – син-
дикатите. Едноставно: скарај, раздели, па владеј.

Можеби во македонските синдикални организаци-
и и воопшто самите граѓани се чудат што е тоа што 
наеднаш почна вака наопаку да се случува во редови-
те на македонското синдикално движење, и тоа баш 
сега кога имаме социјалдемократска власт, но веднаш 
треба да речеме дека тоа е сосема вообичаена, мрачна, 
деструктивна пракса на квази-социјалдемократските 
власти во транзициските земјите на нашето најблис-
ко, балканско, но и пошироко соседство, бидејќи, како 
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што веќе и пишував за тоа во некои свои поранеш-
ни колумни, таа и таква социјалдемократија што се 
практикува во спомнатите земји, и особено оваа тра-
ги-карикатура од траги-социјалдемократија во Маке-
донија („што јужније – то тужније“!), нема никаква 
врска со изворното значење и смислата на поимот 
социјалдемократија, туку е друго, тројанско име за 
најподмолен неолиберализам со кој, со политички 
притисоци, партизација и директно влијание од ни-
вото на власта, со разни ad hoc мерки и со закони 
прилагодени кон дневно-политичките потреби треба 
сосема да се дотолчи работничкото движење, до крај 
да се потчини и да се зароби работниот човек, и да 
се оневозможи секој вид организирана граѓанска и 
политичка побуна и хумана манифестација на отпор 
против социјалната неправедност и неправда.

Така големите неолиберални банкарски и индус-
триско-трговски светски центри на моќ како јадица 
со меко лижавче и на Социјалдемократскиот сојуз на 
Македонија му го продадоа тој штос дека, само докол-
ку сосема се откачат и бидат супер модерни, шарено-
револуционерни, неконформисти во секоја смисла на 
зборот, и низа други глупости, и доколку го приме-
нат импортираниот иделошко-политички терк за ка-
питализам со човечко лице (кај нас е измислен оној 
идиотски слоган „Македонија за живот“!) ќе станат 
и ќе бидат посоцијалдемократски и помодерни од 
сите социјалдемократии во светот, ќе остварат фас-
цинантен спој на социјална правдина и вртолумен 
економски растеж, при што е нужно само сосема да 
ги следат општествено-економските процеси и теко-
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ви обмислени од глобалниот финансиско-банкарско-
-трговски аждер, па така постапно ќе се стаса до 
такво ниво лесно и пријатно да се живее во еден ис-
цело финансизиран свет, односно во таков свет во 
кој парите сами ќе си се репродуцираат од себеси и 
ќе си се умножуваат до бескрај, а градовите и селата, 
улиците и парковите и секое катче во државата ќе 
блескотат од невидена раскош, светлина и богатство, 
а магарињата ќе се врзуваат со колбаси. Со еден збор: 
капиталистичко-комунистички рај! Но нема ништо од 
тоа!

Еве, почитувани сограѓани, што отприлика ни 
следува, и тоа не затоа што јас сум пророк, туку ед-
ноставно затоа што тоа сценарио е веќе видено и до 
коска применето во пракса, со тажен крај и за син-
дикалното движење, и за работниот човек, и за самата 
социјалдемократија која се претвора во нешто сосе-
ма спротивно на себеси и на својата суштина. Што 
се однесува до македонската социјалдемократија, таа 
веќе недвосмислено покажа дека станала нешто сосе-
ма спротивно на себеси, со тоа што во највиталните 
државни и национални прашања безобѕирно му го 
сврте грбот на својот народ и, комплотирајќи со бес-
крупулозни агресивни странски сили, го изневери, го 
предаде и сосема се оддалечи од него и од неговите 
национални права и очекувања.

Но да се вратиме на сегашните и претстојните ма-
ки на македонската синдикална сцена.

Прво, во синдикатите ќе се пронајдат или ќе се 
инфилтрираат шарени социјалдемократски партиски 
кртови – а тоа, според последниве настани во и околу 
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ССМ, во Македонија очигледно веќе се случува – и 
однатре ќе се изврши груб удар врз нивното социјално 
заедништво и единство. Тоа на владејачката политика 
т треба само за да може што полесно да овладее со 
синдикалните организации и лесно да манипулира 
со нив. Од една страна, целта е синдикалните лидери 
да бидат прикажани како синекуранти, неработници, 
паразити и злоупотребувачи на лидерската позици-
ја што живеат врз грбот на работниот народ, и со 
разни лаги, подметнувања и измислици сосема да се 
дезавуираат, а, од друга страна, во синдикалните орга-
низации да се внесе немир, неспокојство и чувство на 
предавство од своите водачи.

Второ, на законодовно ниво допрва ќе се одредат 
ригорозни квоти на број на членови на одделни син-
дикални организации кои, доколку се под максимум-
от на членството што ќе го дефинира/наметне за-
конодавецот, а таа бројка ќе биде исклучително 
висока, воопшто нема да можат да учествуваат во 
социјалниот дијалог со властите за заштита, зачу-
вување и подобрување на работничките права. Тоа 
значи дека голем број помали синдикални органи-
зации едноставно сосема ќе бидат исклучени од мож-
носта како најдиректно заинтересирани општествени 
субјекти рамноправно да учествуваат во разговори-
те и во донесувањето одлуки за судбината на своето 
синдикално членство. Истото тоа важи и за орга-
низациите на пензионерите, како и за селските или 
земјоделските цеховски организации. Тоа со квоти-
те, инаку, е една подмолна измислица на Европската 
Унија, а се применува секаде каде што се сака да се 
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оневозможи нешто што не им е во интерес на големи-
те концерни или на владејачките структури на ЕУ.

Трето, синдикалните права на полицијата, и особе-
но правото на штрајк, ќе бидат радикално сосечени, со 
оглед на нивната специфична положба во општеството, 
а за сите други заинтересирани субјекти ќе се донесат и 
најстроги прописи за тоа кога воопшто, каде и како ќе 
се штрајкува. На чесната влада на Зоран Заев, доколку 
воопшто потрае, многу добро ќе т дојдат оградите од 
ковано железо (што се закануваше дека ќе ги урива, 
па не ги урна) кога ќе почнат сериозните социјални 
немири, а на нив нема да чекаме уште многу.

По ваква темелита подготовка за поништување 
на синдикалната сила и на нејзиното значење во 
општеството следуваат паралелно неколку работи: 
изработка на сосема нов закон за работните односи 
со кој тотално ќе се прекопачат, ќе се деградираат и 
ќе се искасапат работничките права при склучување-
то, траењето и прекинувањето на работниот однос, а 
истовремено радикално ќе се либерализираат права-
та на работодавачите. Парадоксално е што сето 
тоа на најгруб, невиден начин ќе го покрене и ќе го 
спроведе токму социјалдемократската власт, зашто 
инаку нема да може да опстане под притисоците 
од надворешните фактори, т.е. од Брисел, кој од 
својата кукла на конец Зоран Заев немилосрдно ќе 
бара штедење, штедење и само штедење, стегање на 
ременот, смалување на јавната администрација, и 
пред сс далеку поконкурентни услови за продор на 
европскиот капитал во Македонија, а поконкурентни 
услови во таа смисла, меѓу другото, подразбира и што 
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поевтина, т.е. послабо платена работна сила, и со што 
помали права.

Во јавните дејности, следува одземање или битно 
намалување на практично сите здобиени права на 
вработените, како што се разни додатоци за стаж, за 
тешките работни услови, додатоци за храна и превоз, 
додатоци за прекувремена работа и др. А она, пак, 
што веќе е одземено, сигурно нема да се врати. Сите 
постојни услужни дејности, пак, во јавниот сектор 
(во школството, здравството, полицијата итн.), како 
што се чистењето, одржувањето на објектите, кујните 
во болниците и сл., сосема ќе се изземат оттаму и 
ќе се решаваат по пат на надворешна услуга, т.е. на 
тнр. аутсорсинг (outsourcing), односно во духот на 
слободниот пазарен натпревар ќе им се понудат на 
разни домашни и странски приватни претприема-
чи, што значи дека голем дел од сега вработените во 
јавниот сектор од тие наведени и низа други гранки 
на дејност, ќе се отпуштат, дел трајно ќе останат без 
работа, а останатите ќе бидат принудени да се вра-
ботуваат под сосема други, далеку понеповолни ус-
лови и со значително намалени права.

Ова не е црна бајка. Тоа е цената на опстојувањето 
што оваа марионетска социјалдемократска влада ќе 
мора да т ја плати на Европа доколку сака воопшто 
да се движи кон евро-клубот, особено со вака веќе на-
ционално и државно сосема спуштените и скинати 
гаќи. Она што досега во таа смисла е видено е навистина 
трагично со самоуривањето и самоуништувањето на 
социјалдемократските власти кои се соочија со сите 
тие проблеми, а притоа токму тие мораа да искажат 
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најбрутален однос кон најзагрозените слоеви на на-
селението, всушност, токму кон своите најверни чле-
нови и избирачи.

Го имаме на дланка примерот на Хрватска, чија 
неолиберална „социјалдемократија“ со Милановиќ на 
чело водеше неколкугодишна груба неправедна битка 
против сопствениот народ, и која, натпреварувајќи 
се со останатите да биде што попроевропска и посо-
цијалдемократско-неолиберална и затоа донесувајќи 
немилосрди закони, особено Законот за извршување, 
кој за само неколку години вештачки испродуцира 
330.000 блокирани и осиромашени граѓани, со вна-
трешен долг по таа основа поголем од 45 милијарди 
куни (т.е. преку 6 милијади евра) и илјадници бес-
куќници и гладни, – заврши во хаос и внатрешно 
распаѓање, губење на изборите неколкупати едно-по-
друго, и конечно со голема ванатрешна нерамнотежа, 
фракционерство, главно од кариеристички мотиви, 
губење и разочарување на членството и на симпа-
тизерите, всушност во една состојба што уште дол-
го ќе мора сериозно да ја преиспитува и да ја санира. 
Парадоксално е што новата хрватска власт со изразито 
десен предзнак, покажа многу поголем слух и социјал-
на чувствителност кон најзагрозените слоеви, колку 
и тоа да е можеби само дел од дневно-политичкиот 
фолклор кој дури допрва ќе мора да ја потврди својата 
втемеленост и уверливост како цврст политички став.

Македонските синдикати, еве, наеднаш се најдоа 
во зона на самракот што ја продуцира власта на Зо-
ран Заев. Дојде редот и на нив. Ќе им биде тешко, и 
наспроти недвосмислено заедничкиот синдикален  
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интерес ќе имаат меѓусебни разидувања и судири, 
потпалени и форсирани од власта. Некои од нив мо-
жеби и ќе згаснат или ќе се втопат со други доколку не 
се снајдат во таа политичко-интригантска врвулица. Во 
услови кога од другата страна на масата за социјален 
дијалог имаат бескупулозна марионетска влада што ќе 
се врти онака како што се врти малиот прст на Европа, 
ќе успеат да опстанат и ќе успеат во својата борба за 
правата на работниот човек само оние што ќе бидат 
цврсти, транспарентни и крајно доследно приврзани 
кон своите синдикални принципи, па и по цена на се-
која жртва и страдање.

Се разбира, ова што сега се случува во Сојузот на 
синдикатите на Македонија е само сондирање на те-
ренот од страна на власта. Веројатно ништо длабоко 
радикално од горе наведените нешта нема да добие 
замав сс до локаните избори. Сериозната синдикална 
битка со себе самите и со оваа власт ќе започне дури 
по изборите.

17 август 2017, Република.мк Online
А сега се на ред за унишtување синдикаtиtе
http://republika.mk/811742

17.08.2017, Daily.mk Online
А сега се на ред за унишtување синдикаtиtе
https://daily.mk/vesti/sega-red-unishtuvanje-sindikatite-82?what=7067224

18 август 2017, Јади бурек Online
А сега се на ред за унишtување синдикаtиtе
http://www.jadiburek.com/sodrzina_detalno.aspx?id=3051
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18 авгусt 2017

ЕВРО-АТЛАНТСКИТЕ ДАЛТОНИ(СТИ) 
– ЗАЕВ, ШЕКЕРИНСКА, ОСМАНИ & Co

Дикtаtура
По сите незаконски и дубиозни постапки на кои 

трагично сведочиме од државниот удар на 27 април 
2017 до денес, а сега и по незаконското сменување 
на државниот јавен обвинител Марко Зврлевски, 
навистина дефинитивно не постои веќе ништо што 
Зоран Заев и неговата кримогена клика нема да го 
направат во Македонија на незаконски начин, само 
ако им се ќефне. Тоа се вика Диктатура, со голема 
буква. Прашање е само дали граѓаните на Република 
Македонија навистина сакаат тоа да го трпат и да 
го поднесуваат, и дали и до кога сите ние заедно ќе 
дозволиме да живееме во такво изопачено општество 
со распашани Далтони.

Криминалецоt Заев zасекогаш е жигосан 
со букваtа „П“
Со политичкото уривање на државниот јавен об-

винител Марко Зврлевски, и на Зоран Заев од кри-
миналниот грб му падна еден голем срамен камен за 
случајот „Поткуп“. За околу еден месец најверојатно 
ќе добиеме нов државен јавен обвинител, се разбира 
по партиска заевска линија, а според досегашните 
мрачни искуства со севозможните махинации на Заев 
со судството, треба да очекуваме тој да биде и осло-
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боден од обвинението за обид за земање поткуп од 
200.000 евра од еден струмички бизнисмен. И така, 
„дезинфициран“, „прочистен“, „морален“, „како нов“, 
Заев ќе си се шетка слободно меѓу нас и ќе ги ужива 
плодовите на својата успешна кримогена дејност, а 
нам и натаму ќе ни го соли умот за длабинска реформа 
на судството и за доблестите на правната држава. Но 
Зоран Заев, што и да си мисли за себеси, мора сосема 
јасно да сфати и да знае дека како црн црносан жиг 
втиснат на задникот на некој тупав вол од Дивиот Запад 
и тој засекогаш е жигосан со голема буква „П“(откуп) 
и секогаш, каде и да го сретнеме и каде и да го ви-
диме, ќе го гледаме како еден беден криминалец кој 
кукавички 11 пати бегаше и мизерно се извлекуваше и 
се криеше од едно до друго судско рочиште само да не 
го стаса тешката рака на правдата. А замислете само 
колку убаво би било новиот државен јавен обвинител 
сите бескрајно да нс изненади и да нс израдува, па да 
го заев(бе) Заева и храбро да го продолжи процесот 
против него за дебелиот криминален случај „Поткуп“? 
Но, можеби Зоран Заев баш за тоа и се зазема и вака 
крваво се бори, за да ни покаже и на сите да ни докаже 
дека и со него како кримоген, марионетски премиер е 
можна правна држава во која и тој ќе биде осуден на 
затвор!!     

Арбиtар беz оpшtонационален легиtимиtеt
Кој е Бујар Османи, претставник на само половина, 

т.е. на 9% од 18-процентното албанско население во 
Македонија, што така дрско се наметнува како незао-
биколен фактор што ќе одлучува за менувањето на 
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уставното име на Република Македонија? Но, ете, драг 
мој мнозински македонски народе, токму таков човек 
што не знае ни за елементарна мерка на цивилизацис-
ка пристојност со оглед на вистинската демографската 
реалност во Македонија во која денес има околу 18% 
или нешто малку повеќе албанско етничко населе-
ние, резолутно, пред наши очи енергично ги форси-
ра и ги забрзува преговорите и, што е најстрашно, 
тој и ќе одлучува за она што му е најсвето на секој 
македонски човек – за името на нашата татковина. 
Ете, тоа е таа највисока и најступидна можна цена 
на бедниот компромис што го направи предавникот 
Зоран Заев со големоалбанските партнери, кои на 
тенки и цимкави нишки ќе го држат на власт сс доде-
ка целосно не ја спроведат Тиранската платформа во 
дело, т.е. Република Македонија да ја претворат во 
двонационална држава. Се прашувам што ни е нам, 
луѓе, кога дозволуваме нешто така идиотско и бес-
мислено, еден случаен, ситен албански политичар со 
навистина незначителна поддршка од вкупниот ма-
кедонски електорат, да преговара и да одлучува за 
менување на името на Република Македонија, и тоа 
човек на кој тоа име не му значи ништо повеќе од 
обична мачкина кашлица?

Слоноt и глувциtе
Трчаат преку мост слонот по име НАТО и глувци-

те Зоран Заев и Радмила Шекеринска. И глувците си 
велат: леле, колку татниме! Ете така, неодамна, на 
средбата на челниците на НАТО на кој му дозволија 
на Зоран Заев да ѕирне на тој нивен тековен состанок, 
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тој, под ужасен адреналински шок и со цел да ги 
импресионира со нашата воена готовност, и секако 
за да го забрза до светлосна брзина приемот на Ма-
кедонија во членството на Сојузот, пред сите тие 
воинствени мажишта, „стари борци“, храбро стана, 
се подисправи, се испрчи, се засили и бувна како 
некој искусен тобџија-мустаклија од НАТО дека 
Македонија значително ќе го зголеми буџетот за 
одбрана. Е, тоа многу ги импресионира челниците 
на НАТО (а за Трамп и да не зборуваме!) зашто сега 
барем знаат дека Алијансата со НАТО-Македонија 
некако финансиски ќе преживее, зашто премиерите 
на другите членки се покажаа како бедни кучкини 
синови кои бараа, ако не да се намалат постојните 
давања, барем да не се зголемуваат. По овој храбар 
и оригинален, сосема автономно повлечен политич-
ки но и продуктивен стопански потег на лидерот на 
миротворното граѓанско македонско општество, Зо-
ран Заев, НАТО сега ширум ќе ни ја отвори својата 
шим-шир порта. Само уште до крај да си го скршиме и 
последниот пршлен од и така веќе до земја свитканиот 
’рбет. Истовремено, пак, охрабрена од тоа што имаме 
такви моќни добро вооружени, опасни пријатели и 
Биг-браќа, министерката Шекеринска реши да ги од...
бе Русите. „Тие ни се мешаат во животот, и ако му 
кажеме на НАТО – ќе видат тие со кого имаат работа“, 
ја цитирам по сеќавање. Лично не се согласувам со 
таков нејзин плиток говор на омраза кон нашите 
пријатели Русите, на чија голема и фасцинантна, 
длабоко европска култура, која, впрочем, не почива 
само на стелтови, томахавки, дронови и носачи на 
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авиони, се напојуваа и се вдахновуваа генерации и 
генерации, не само македонски граѓани од сите оп-
штествени слоеви, туку и денес врз таа импресивна и 
инспиративна култура растат, учат и се вдахновуваат 
нови генерации млади луѓе во целиот свет. Затоа, кога 
не би ми било малку непријатно и да применам говор 
на омраза и одбивност, би рекол дека тие две бедни 
глувчиња од црнохуморниот виц на нашата современа 
политичка стварност, Заев и Шекеринска, што толку 
силно татнат трчајќи на мостот по слонот НАТО, се 
навистина бескрајно смешни и глупави. Но не, нема 
да го изговорам тоа, зашто тоа се гледа и со голо око 
дури и од воените, разузнавачки сателити на НАТО 
што баш во моментов прелетуваат преку Република 
Македонија која, гледана од горе, има некакво друго 
непознато, сосема бесмислено име. 

18 avgust 2017, Република.mk Online
Евроаtланtскиtе Далtони(сtи) – Заев, Шекеринска, Османи 
и комpанија
https://republika.mk/812069

19 avgust 2017, Zurnal.net Online 
Евроаtланtскиtе Далtони(сtи) – Заев, Шекеринска, Османи 
и комpанија
http://zurnal.net/?p=40692
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22 авгусt 2017

БИСЕРЧЕ ВО БИРОКРАТРСКИОТ 
ЃЕРДАН НА ЗАЕВ
Македонскиоt tеаtар на аpсурдоt

И македонскиот тетарски живот конечно почна да 
се евро-атлантизира, но, за големо чудо, како и многу 
други нешта, во насока на проверениот модел на одам-
на изгниената кинеска Културна револуција.

Имено, новиот директор на МНТ Драган Спасов 
– Дац штотуку јасно и недвосмислено т соопшти на 
целокупната македонска и светска театарска публика 
дека отсега натаму секој гледач што нема да биде во 
театарската сала во 19 часот и 55 минути вратата ќе 
му биде затворена, зашто претставите ќе започнуваат 
точно во 20.00 часот. Никој нема да има можност да 
рече дека не е информиран, зашто точно во 19 часот, 
54 минути и 50 секунди, пред самото затворање на 
портата на театарот, дигитализираниот глас на дирек-
торот Дац автоматски ќе започне звучно одбројување 
наназад како во НАСА: 10, 9, 8, 7..., а тоа и визуелно 
ќе може јасно да се забележи оддалеку од разни места 
во Скопје, па дури и од подалечните предградија, на 
големиот компјутерски октогонален часовник што 
ќе биде инсталиран на врвот од еден 387 метра висок 
столб од ајфеловски тип, поставен пред зградата на 
МНТ.

Од добро известените театарски кругови се дозна-
ва дека тој часовник во апсолутна милисекунда е усо-
гласен со евро-атлатското точно време во Брисел, а во 
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моментов интензивно се работи и на тоа сите граѓани    
во Република Македонија, до последниот, како впрочем 
и целиот дипломатски кор и сите туристи и други гости 
што ни доаѓаат на подолг или пократок престој па са-
каат да видат и некоја театарска претстава, совршено 
да ги курдисаат своите часовници за да нема никакви 
проблеми или, не дај Боже, меѓународни инциденти. 
Веќе се преземени и најсериозни мерки на државно и 
на градско ниво со почетокот на претставите во МНТ 
да се усогласи и севкупниот домашен и меѓународен, 
патен, железнички и воздушен сообраќај, градскиот 
паркинг да обезбеди соодветен број најблиски апсо-
лутно слободни места, а автобусите и таксистите ни-
како да не доцнат на своите прецизни одредишта. 
Таа дисциплина на кичмата што толку многу ни не-
достасуваше сега ќе ни донесе совршени резултати во 
театарскиот, оперскиот и балетскиот живот, а за умет-
ничките резултати и да не зборуваме.

Зашто, сега е сосема видливо дека неверојатните 
неуспеси на Шекспир, Молиер, Стриндберг, Чехов, 
Брехт, Бекет, и да не ги набројувам останатите про-
паднати светски автори и изведби, беа предизвикани 
исклучиво од тоа што повремено имало чкрипнува-
ња на понекоја штица на сцената и во гледалиштето, 
шушкања и поткашлувања во публиката, а особено 
голем неред правеа оние еден-двајца гледачи што, под 
плишеното перде на вратата од салата би се вовлекле 
тивко и незабележливо, можеби некаде во себеси увере-
ни дека и тие се дел од омајниот сценски перформанс. Но 
што да се прави, во тие далечни времиња немало толку 
совршена хронометарска компјутеризирана технологи-
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ја и компјутеризирани револуционерни мозгови как-  
ви што имаме денес во Република Македонија, особено 
откако добивме еден ваков сонувано совршен евро-ат-
лантски менаџер во културата. 

Уф, си мислам, колкава ли среќа имаме што на-
шиот голем артист и боемска душа Ристо Шишков 
од оние ептен забавени времиња не го доживеа овој 
надреален изблик на кафкијанска бирократско евро-
-атлантска перфекција, зашто Ристо, каков што го  
помниме, предметниот директор секако би го отерал 
во три п.м. бидејќи со својата ступидна закана му се 
обрати на целиот невин светски тетарски публикум, 
само затоа што заради доцнењето на пратеникот Та-
лат Џафери цели 20 минути доцнеше и почетокот 
на претставата во Охрид. Се прашувам: па, кој го 
дозволи тоа? Зошто претставата не си започна на 
време? Зарем за тоа е виновна невината македонска 
и светска театарска публика? Доволно ќе беше во 
врска со својата генијална, urbi et orbi разгласена иде-
ја за точното време на почнувањето на претставите 
директорот Дац да собрал човечка и професионална 
храброст (не знам зошто имал прпа?) и со убаво да 
му кажал на пратеникот Џафери никогаш веќе да не 
доцни на преставите зашто инаку нема да го пушти 
внатре, и тоа би било тоа. Или пак барем умно да си 
молчеше. Но зини да ти кажам – и ете ти го: заради 
неодговорниот голем љубител на теарската уметност 
Џафери и евидентната менаџерска неспособност на 
директорот – целиот театарски свет сега е под казна!

Но има уште нешто. Барем јас така го гледам ова, и 
ме чуди што и на други тоа не им паднало на ум.
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Театарот има свои правила и законитости. И анти-
театарот исто така. Затоа скандалозниот настан, всуш-
ност импровизиран артистички перформанс што е 
изведен на крајот од затворањето на Охридско лето, 
е многу впечатлив уметнички фрагмент од супер мо-
дерниот револуционерно-граѓанско-евро-атлантски и 
македонски театар на апсурдот што ни го изрежираа 
политичарите и што го живееме денес, и длабоко сум 
уверен дека тој најоригинален и највозбудлив дел од 
крајот на охридската театарска претстава на дома-
шната и на светската публика ќе им остане во долго, 
долго сеќавање, како импровизирана џез-партија што 
најекспресивно и најсугестивно зборува за нашите ак-
туелни внатрешни човечки состојби и расположби во 
Македонија; барем за оној што е во состојба така да ги 
чита.  

22 август 2017, Република.мк Online
Бисерче во бирокраtскиоt ѓердан на Заев
https://republika.mk/813082

22 август 2017, Јади бурек Online
Бисерче во бирокраtскиоt ѓердан на Заев
http://jadiburek.com/sodrzina_detalno.aspx?id=3055

22 август 2017, Македонски медиа сервис Online
Бисерче во бирокраtскиоt ѓердан на Заев
h t t p : / / m m s . m k / v 2 / n e w s / % D 0 % B 1 % D 0 % B 8 % D 1 % 8 1 % D
0 % B 5 % D 1 % 8 0 % D 1 % 8 7 % D 0 % B 5 - % D 0 % B 2 % D 0 % B E -
%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0…
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НАЈГОЛЕМИОТ МАКЕДОНСКИ СИН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
СПОКОЈНО СИ ПОЧИВА ВО СВОЈАТА САКАНА
ТАТКОВИНА МАКЕДОНИЈА

Бугарскаtа анtимакедонска pолиtика е како жива
pесок: Бугарија никако да се извлече од неа и да си
заживее нов, модерен меѓународен pолиtички живоt, 
ослободена од своиtе анtимакедонски оpсесии.

Новоразбудените и задишани големобугарски стра-
сти кај нашиот сосед и реактуелизираното присвојување 
на Гоце Делчев, браќата Миладиновци и, впрочем, на 
сето она што е македонско, всушност не е ништо ново, 
само сега на бугарските острвени политичари потпи-
шувањето на бугарско-заевскиот договор добро им дој-
де како своевидна политичка трафостаница за нагло и 
засилено зголемување на антимакедонскиот напон во 
Бугарија и за негово пренесување врз сопствените по-
трошувачи – бугарскиот народ.

Надворешната политика на Република Бугарија е 
веројатно една од најздодевните и најнеинвентивни не 
само на Балканот, туку и воопшто во светот. Веќе 150 
години се состои само и исклучиво од тоа чергарски, 
патолошки, со сите можни изопачени средства, со гола, 
дебело финансирана пропаганда, со лаги, измислици 
и особено со некои рабни полувистини да го докажува 
недоказливото: а тоа е дека Македонија е Бугарија, дека 
Македонците се Бугари, дека македонската национал-
на историја е бугарска историја и оти македонската 
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национална култура е бугарска култура. Има ли нешто 
поздодевно од тоа цели 150 години, од ден во ден, да 
се слушаат сите тие глупости? Има ли од тоа поголем 
и понецивилизиран говор на омраза кон еден друг, 
питом, соседен народ, како македонскиот, кој и покрај 
сета таа приземност и мемлосана бугарска политичка 
беда и натаму настојува да биде отворен, пресретлив и 
пријателски?

Погледнете ги, на пример, само оние двајца хипер-
активни „сумашедши“ бугарски европарламентарци 
Ангел Џамбаски и Андреј Ковачев: па, нивната един-
ствена и постојана тема во Брисел се само Македонците 
кои не се Македонци туку Бугари, како оние во Ре-
публика Македонија, така и оние во Албанија, па сега, 
влегувајќи во нов меѓународен ризик со Грција, се 
проширија и на Егејска Македонија, а за Македонците 
во Пиринска Македонија и да не зборуваме. Така, со 
сите тие преџвакувања за Македонците како Бугари 
тие и во Брисел станаа веќе одамна прочитана, банална 
книга. Но друга работа е што внатребриселските инте-
реси и политички агенди засега му овозможуваат на 
тоа бугарско дрндаво тркало и натаму да се врти во 
таа насока.

Иако на сите веќе ни се качија на глава со тие папа-
галски продуцирања на фалсификати и веќе ни шишти 
пареа од ушите од тие нивни неуморни посегања по 
Македонија, застапниците на таа и таква политика 
упорно, од генерација во генерација, си веруваат и се 
уверуваат самите себеси и своите нови покленија дека, 
доколку постојано ја повторуваат истата безочна лага – 
таа постапно ќе стане вистина. Но тоа никогаш нема да 
се случи, попусто се трудат. И покрај сите меѓународни 
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дипломатски вратоломии, баснословни поткупувања, 
лобирања, сплеткарења и комплотирања со најевтини 
предавници во редовите на македонскиот народ (како 
и во последниов случај со квислингот Зоран Заев) – сите 
тие нивни бесмислени напори засекогаш ќе си останат 
само ступидна политичка фикција.

Реално, хранејќи се некрофилски исклучиво од тој 
освојувачки, одамна изгниен санстефански национал-
но-политички труп, бугарските политичари денес, во 
XXI век, останаа без материјал за нови спекулативни 
конструкции и лаги, и панично се држат само за ста-
рите матрици од крајот на XIX век и за оние хис-
терично создавани и создадени по трагичното пар-
чосување на Македонија и на македонскиот народ 
во 1913 година и низ целиот XX век. За сето тоа, ме-
ѓутоа, модерната македонска историска наука, врз ав-
тентични историски, и македонски, и бугарски, и разни 
други историски извори, отворено и без задршки, без 
мистификации но и без компромиси, и особено во 
ова најново време, ги има детектирано и искажано 
сите релевантни сознанија и факти кои, во конечниот 
исход, сведочат само за тоа дека Македонците се од-
делен народ и од Бугарите, и од Србите и од другите 
балкански народи.

Затоа на штотуку возобновените бугарски самовоз-
буди и лаги околу тоа дека нашиот најголем маке-
донски син Гоце Делчев е Бугарин им одговарам со 
едно едноставно прашање: зошто тогаш нивниот ак-
туелен премиер Бојко Борисов мораше да дојде дури 
во Скопје, во срцето на Македонија, за да го види гро-
бот на Гоце?
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Последната, досега необјавена фотографија на Гоце Делчев, во облека 
на „селски чорбаџија“, во која инкогнито се движел ниz Македонија, и 
во која, по сс иzгледа, и zагинал на 4 мај 1903. Овој единствен портрет 
на Гоце, снимен во Солун, непосредно пред трагедијата во Баница, од 
кој zрачи тага и меланхолија, претставува своевиден негов национален 
и емотивен мементо: Збогум на својата премила Македонија и на својата 
пожртвувана младост. „Одам во Серско да си ја дадам главата“, му пишал 
малку пред тоа на Ѓорче Петров. Збирка на А. Климан.
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И веднаш додавам: тоа е затоа, господа, што и 
бугарската политика во еден момент, во времето на 
големиот бугарски државник Георги Димитров, ме-
ѓу двете бесконечно долги фази на неизлечливото 
големобугарско пијанство кое денес, за жал, се чи-
ни дека е поголемо од кога и да е порано, имаше и 
една значајна, навистина светла историска фаза на 
висока хуманистичка и цивилизациска луцидност, 
и без какви и да е дилеми го призна македонскиот 
народ. Според резултатите на првиот повоен попис 
на населението во Бугарија во јануари 1947 година 
официјално е констатирано дека од 250.000 жители во 
Пиринска Македонија, 240.000 се Македонци, 4.000 се 
Бугари и 6.000 Турци, и иако во пописните формула-
ри не постоеја графи за „македонска националност“, 
75% од населението на Пиринска Македонија се из-
јасни како македонско (во Петричко 95%, во Невро-
копско 90%, во Светиврачко 90%, во Разлошко 60%, 
а во Горноџумајско половина од населението). Од 
овие непобитни историски податоци, господа голе-
мобугарски политичари, убаво се гледа што ни напра-
вивте во изминатите стотина години со својата неми-
лосрдна и безочна денационализаторска политика во 
Бугарија која, за жал, не само што никако не стивнува, 
туку, еве, како чума и денес се шири на сите страни.

Но непосредно пред тој славен и историски важен 
попис на населението во Бугарија и во Пиринска 
Македонија, се случи уште нешто многу битно и не-
заобиколно. Сосема во духот на бугарското призна-
вање на македонскиот народ и на неговата историска, 
културолошка и јазична посебност и самобитност, во 
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октомви 1946 година, во согласност со Националниот 
комитет на Сојузот на македонските братства во Бу-
гарија, од Софија во Скопје се пренесени посмртни-
те останки на најголемиот син на нашето македонско 
револуционерно дело и татко на македонската наци-
ја Гоце Делчев. Дрвениот ковчег со неговите мош-
ти, господа бугарски политичари, ние тогаш не ви го 
украдовме, туку вашите разумни политичари од тоа 
време т го дадоа на Македонија зашто добро знаеја, 
како што и вие денес добро знаете дека Гоце Дел-
чев беше Македонец, роден во убавото и славно ма-
кедонско место во Егејска Македонија Кукуш. Тогаш, 
во придружба на 2.000 Македонци, саркофагот на Го-
це Делчев, на патот од Софија кон Скопје, ја помина 
цела Пиринска Македонија, секаде пречекуван и 
трогателно поздравуван со најдлабоки македонски 
национални чувства; во едно село помеѓу Симитли 
и Петрич каде што населението беше преселено од 
родното место на Гоце Кукуш, според спомените на 
генералот Кирил Михајловски-Груица, „машко и жен-
ско, старо и младо, празнично облечени легнаа наземи 
кога лафетот поминуваше покрај нив“. Во Скопје, каде 
што посмртните останки на Гоце Делчев стасаа на 10 
октомври 1946 година и беа положени во црквата 
Свети Спас, беше организиран незапомнет народен 
пречек и голема државна свеченост.

Ете, господа големобугарски политичари, затоа 
вашиот премиер Бојко Борисов мораше да дојде во 
Скопје, во Република Македонија да му се поклони 
на големиот Македонец Гоце Делчев, затоа што Гоце 
спокојно си почива овде, во својата сакана татковина 
Македонија.
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Скопје, 10 октомври 1946 година: во тажната и достоинствена све-
ченост на пренесување на саркофагот со посмртните останки на 
најголемиот македонски син Гоце Делчев од Бугарија во неговата 
сакана татковина Македонија, учествуваа илјадници горди граѓани 
на Скопје и од сите други краишта на Македонија. 
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Мили мои македонски сограѓани, големобугарска-
та хистеризација и пијаното и неуморно помпање на 
минхаузеновскиот балон на нивните ЛАГИ нема ни-
когаш да запре. Ние Македонците со тоа живеевме со 
децении и децении, и со тоа очигледно и натаму ќе 
живееме, сс додека можеби еден ден не се свестат дека 
сето тоа е бескрајно глупаво, најприземно и дивјачко, 
и оти, освен ова ступидно незапирливо настојување за 
дрпање, грабеж и освојување на Македонија, на Ма-
кедонците и на нашето македонство, постои и сосема 
поинаков, цивилизиран начин нашите два соседни 
народи да се сплотат во искрено пријателство и ква-
литетен европски соживот.

23 август 2017, Република.мк Online
Најголемиоt македонски син Гоце Делчев
сpокојно си pочива во својаtа сакана tаtковина Македонија
http://republika.mk/813275

23 август 2017, Македонски медиа сервис.мк Online
Најголемиоt македонски син Гоце Делчев
сpокојно си pочива во својаtа сакана tаtковина Македонија
http://mms.mk/v2/news/%D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%B3%D
0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D1%82-
%D0%BC%D…

23 август 2017, Јади бурек Online
Најголемиоt македонски син Гоце Делчев
сpокојно си pочива во својаtа сакана tаtковина Македонија
http://jadiburek.com/sodrzina_detalno.aspx?id=3056
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24 авгусt 2017

СЕГА СЕ ИГРА ТЕШКОТО, 
НАШЕТО ОРО СТАРИНСКО
Намесtо колумна, само две немодерни pесни 
во модерноtо евро-аtланtско време

НАРОДНА. МАКЕДОНСКА

Тагаtа pеј ми ја, Божице,
на жална Македонија,
душаtа шtо си ја раздаде
за божева убавина.

ПОСЛЕДНОТО ОРО

Не сtој насtрана, не tуpкај,
не гледај само, фаtи се.
Се игра оро сtаринско,
tвоеtо оро tаtковско,
нашеtо оро Тешкоtо,
играно и оpеано,
pоследно оро судбинско.

Таpаниtе идаt кон tебе,
зурлиtе pишtаt pо tебе;
tаpаниtе tрешtаt оttаму,
зурлиtе pишtат одваму.
Се рони земјаtа, tреpери,
се дроби на сиtе сtрани.
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Не сtој tака насtрана,
не tуpкај, не се pреpушtај,
не гледај само, фаtи се.

24 август 2017 Република Online
https://republika.mk/813709

24 август 2017 Јавно.мк Online
http://javno.mk/kliman-sega-se-igra-teshkoto-nasheto-oro-
starinsko/
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25 авгусt 2017

ВЛЕГУВАЊЕТО ВО ЕУ И ВО НАТО 
НЕ Е ВЛЕГУВАЊЕ ВО РАЈ

Во ЕУ и во НАТО не pосtојаt одговори на сиtе
pрашања, особено не на оние од најголемо национално 
значење. За нив Реpублика Македонија е „само бројка“ 
и нишtо pовеќе.

Не е злато сс што светка. Но таа мудра стара по-
говорка не важи за нашата политика кога се во пра-
шање Европската Унија и НАТО, а сето она што така 
неразумно го жртвуваме за да ја добиеме нивната 
влезница е прескапо и сосема непотребно.

Парадоксално е и крајно апсурдно што како око-
лу ништо друго (а имаме судбински многу поважни 
нешта за Република Македонија и за македонскиот 
народ) не постои толку апсолутно безконфликтен, це-
лосен и неподелен консензус меѓу двете најголеми, но 
речиси и со сите други партии во државата, како во 
врска со нашата евро-атлантската ориентација. 

Околу тоа прашање водечките политички партии и 
самите политичари во Република Македонија нагласе-
но видливо се натпреваруваат кој ќе биде поверен, по-
гласен и поуверлив во тоа дека нивните политики се 
апсолутно на тој пат и оти од него како насока кон нешто 
божествено и севременско нема никакво отстапување 
и скршнување. Прва смешна асоцијација на таа голема 
преданост и верност на евро-атлантските интеграции 
ми е она познатото: „...ми ти се кунемо да са твога пута 
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не скренемо“, а сите го видовме трагичниот крај на 
тоа и такво заколнувачко ветување, што, се разбира, 
секогаш одново и во времето што е пред нас апсолутно 
може да се повтори, само со некој друг политички 
предзнак. Впрочем, за тоа најдобро ни сведочи веќе 
актуелниот мачен брегзит, со повремени сериозни на-
јави и на некои други реално можни „егзити“?!. 

Aко дури некогаш и се случи тоа Република Ма-
кедонија да стане членка на НАТО, или на Европската 
Унија, од што, пак, сме сега далеку со (светлосни) 
години, при донесувањето конечна одлука за тоа, во 
Собранието на РМ ќе имаме само еднаш во историја-
та на нашава држава, и само тогаш, надреално и не-
повторливо единство и (пленарно) едногласно „да“, 
иако веќе во наредниот ден тоа еднодневно евро-ат-
лантско лицемерство ќе се расточи на нови, банал-
ни меѓупартиски натегања, нетрпеливости и тешки 
идеолошко-политички разидувања, обвинувања и су-
дири околу она што ни е бескрајно поважно и што 
всушност бара вистински консензус за наш посреќен 
и попросперитетен општествено-економски живот 
и развој. Не знаеме која од партиите во моментот 
на потенцијалниот прием во едната или во другата 
асоцијација ќе се најде на власт и во позиција да ги 
преземе повелбите за прием во ЕУ или во НАТО, но 
сигурно е дека потоа неподносливо долго и при секоја 
можност што ќе се укаже, со таа „голема чест“ на сета 
уста ќе се фалат нивните лидери, независно од тоа 
колку тие лично или нивните партии „придонесле“ за 
таков исход или само „дошле на готово“. 

За мене, пак, најголема чест и среќа ќе беше да 
можевме да си живееме во една модерна, слободна, 
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независна држава, што си ги почитува благородните 
национални и мултикултурни тадиции, во добри од-
носи со соседите врз рамноправна основа, и секако 
надвор од сите измислени и наметнати државни и 
квази-државни заедници и воени блокови, а никако 
не ова кон што сега неповратно и на сила се лизгаме, 
удолу.

Но, ете, како и некои други земји што ги зафати оп-
штопознатиот посткомунистички општествено-поли-
тички пресврт, така и ние, со некакви нови надежи, се 
најдовме на тој евро-атлантски пат, а сега нема врдање, 
нема враќање, и особено за нас нема „егзит“. Големо 
прашање е дали воопшто и имавме некаков поинаков 
избор, но, се разбира, тоа е една сосема друга тема.

Е сега, кога веќе имаме намера (или сме принуде-
ни) да влеземе во овие така сложени меѓународни 
асоцијации, би требало тоа да го правиме сосема ос-
вестени за сите аспекти на она што нс чека на патот до 
таму, и конечно таму, ако нс примат во членство. А, се 
чини, дека токму таа свест не само што не е доволно 
присутна во пошироката македонска јавност (а јас 
сметам дури и во еден значаен дел од политичките 
кругови), туку ЕУ и НАТО со невидена хистеризаци-
ја и замајување до крајност се митологизираат и се 
издигаат на ниво на нешто свето и недопирливо, 
божествено, па постојано слушаме од европските и 
светски политички кругови кои се „задолжени за нас“ 
дека Македонија нема време за чекање, дека мора да 
се донесуваат брзи одлуки доколку сакаме да се ис-
полнат условите за зачленување, дека мораме да се 
услогласиме со соседите кои, како што гледаме, имаат 
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само неподносливи грабежливи и освојувачки барања, 
како што е редефинирање на државата, поништување 
на националниот идентитет и менување на името. 

Тоа е затоа што во плановите и целите на ЕУ и 
на НАТО Република Македонија е, како што тоа во-
обичаено се вели, „само бројка“ и ништо повеќе. За-
тоа ним им е и сосема сеедно што ќе биде со нашиот 
државен и национален ентитет и со името, само тоа 
што побргу да се сврши. 

Истовремено, од устата на актуелната квислиншка 
власт, и особено на двајцата сега најхиперактивни по 
таа евро-атлантска тема, Зоран Заев и Бујар Османи (се-
кој од свои крајно подмолни причини кои на поширо-
ката јавност веќе и не мораме да т ги објаснуваме), не 
се симнуваат појмовите ЕУ и НАТО. Неуморно и по-
стојано мелат: „ЕУ и НАТО ова, ЕУ и НАТО она“, „за 
брз прием во ЕУ и НАТО“... „забрзување на процесот 
на евро-атлантските интеграции“... и сс така со истите 
здодевни и празни фрази зад кои не стои никакво друго 
значење и толкување, со подигнат, квази-авторитетен 
политички тон и со незапирлива евро-атлантска хисте-
ризација на јавноста, како божем влегувањето во ЕУ и 
во НАТО да е влегување во Рај.

Но тоа воопшто не е така, а за Македонија дури би 
можело да се рече – и токму спротивното. Затоа малку 
да ја симнеме таа корупка што ги обвива ЕУ и НАТО.

Прво, и едната и другата организација се втемелени 
врз чист воено-политичко-економски прагматизам, и 
функционираат исклучиво врз таа основа. Таму нема 
никакви волшепства, голем хуманизам и длабока циви-
лизациска љубов меѓу државите и народите. Едностав-
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но, постојат конвенции, постојат цврсти правила и 
постојат строги, до крајност поедноставени, изразито 
бирократски шеми на однесување кон членките и кон 
третите држави. Затоа и не се ретки недоразбирања-
та, понекогаш и многу длабоки и сериозни, и честите 
напнатости дури и меѓу најголемите членки, што сега 
некако дипломатски и поради заедничките интере-
си за опстанок се надминуваат и туркаат натаму, но 
никој не знае што може да донесе иднината, па дури 
и најблиската, и какви сс драматични разврски се 
можни. Најдобар пример беше неподготвеноста, го-
лемата нервоза и хаосот во ЕУ околу тнр. Шенгенска 
граница, во врска со бегалската криза, при што, со 
хистеричното поставување жилет жици и издигање 
други видови пречки и ѕидишта меѓу државите, се 
покажа дека „најголемите“ се подготвени и имаат не-
двосмислена моќ бргу и едноставно да ги менуваат 
и веќе усвоените заеднички правила и потпишаните 
конвенции и за миг да го укинат и слободниот протек 
и движење на луѓето и стоките во ЕУ, која е замислена 
како заедница „без внатрешни граници“.   

Второ, безочно се применува старото (овде наведено 
во симболична смисла) средновековно правно начело 
ius primae noctis (право на првата брачна ноќ), што зна-
чи дека оние кои се зачленети најрано во организаци-
ите имаат најголеми права; оние што се влезени подоц-
на помали, а оние што се пред вратата на ЕУ и на НАТО 
речиси никакви. Привидно не е така, но всушност 
така е, и сите добро знаеме дека е така. Република 
Македонија најдиректно врз својот грб го чувствува 
камшикот на тоа возобновено, и на меѓународно ни-
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во поткренато средновековно право на изживување на 
оние што имаат првенство. Но погледнете ги и Србија, 
и Црна Гора, и Босна и Херцеговина, а за Турција и да 
не зборуваме, бидејќи цели триесетина години чека на 
влегување во членството на ЕУ, изложена на тамошен 
перманентен цинизам, уцени и меѓународна иронија. 

Трето, сликата за економско-политичката организа-
ција на држави што се вика Европска Унија не е исто 
и не смее да се идентификува со сликата за Европа во 
културолошка смисла. Тоа се сосема различни појмови. 
Кој би бил толку улав да не се восхитува, да не им се по-
клонува и да не сака да се интегрира со непрегледните 
европски културни вредности од земјите на Петрарка, 
Леонардо, Микеланѓело, Шекспир, Сервантес, Волтер, 
Бах, Бетовен, Гете, и со сите други неброени достре-
ли во културата, уметноста, науката и градителството 
на кои се напојувал и се напојува целиот свет. Но таа 
идентификација меѓу државно-правниот субјет ЕУ, 
од една, и Европа како општоцивилизациски поим 
кој во себе имаментно ја содржи културата во нај-
убава, најпречистена и највисока смисла, од друга 
страна – едноставно не функционира и нема никаква 
смисла. Многу се лаже секој оној што мисли дека со 
влегувањето во ЕУ, истиот час ќе нс преплават и во 
себе ќе нс опфатат баснословните волшебни светлини 
на европскиот културен imago. Не, тоа нема да се 
случи, особено не веднаш и не битно повеќе од она 
што го имаме и денес, особено на индивидуалното 
рамниште на одделни успешни и квалитетни автори, 
и околу некои повидни меѓународни културни меѓу-
институционално обмислени проекти. 
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Четврто, што се однесува до стопанството, тоа е 
преширока и пресложена тема за оваа прилика, но 
треба да се рече дека отворањето на заедничкиот ев-
ропски пазар ќе биде предност (и главно во таа насока  
сс ќе се движи) само и исклучиво за гигантските ев-
ропски и светски концерни и за неизмерно далеку 
поорганизираното, финансиски подобро средено и 
поддржувано и поконкуретно европско и светско сто-
панство, со широк и немилосрден помор на малите 
македонски претприемачи во сите стопански сфери, 
а сето она што е покрупно, со ретки исклучоци, ќе си 
отиде под европска стопанска капа. Тоа е единствената 
вистина. За европските фондови ќе правиме муабет 
тогаш кога ќе бидеме во Европа, а дотогаш – се разбира 
дека и кај нас некој ќе се очеша. 

И на крајот, уште пред влегувањето во полноправ-
но членство во ЕУ постои долг, непрегледен и речиси 
непреоден, исцрпувачки пат, посипан со најразновид-
но правно-политичко и друго трње, крв, пот и солзи, 
при што тој пат за Република Македонија ќе биде и 
баснословно скап. Којзнае дали Македонија воопшто 
и ќе го дооди до крај додека сеуште постои ЕУ. При-
знавам, јас сум многу скептичен.

Што се однесува до НАТО, па нема белки и тука 
да зборуваме за големо културно наследство, меѓу-
народна љубов и емоции. Нив ги интересираат нашите 
геостратешки предности, територијата и природните и 
човечки ресурси за своите воено-политички активнос-
ти и мисии. Колку вистински СКАПО ќе нс чини вле-
гувањето во НАТО, и тоа не само материјално, веќе сега 
е сосема јасно со ужасните условувања од страна на 
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Бугарија, Албанија и Грција, кои, треба да се земе во 
предвид, сеуште ни оддалеку не ги исцрпија сите свои 
можности за уценување, понижување и поништување 
на нашата државна и национална самобитност.

Затоа, во контекстот на овие евро-атлантски хис-
терии и комбинации треба јасно да се знае и да се за-
помни дека она што во некој историски момент некои 
држави го договориле и го потпишале како цврсти 
меѓудржавни договори, секогаш многу лесно може да 
се изневери и да се поништи (историјата и современа 
политичка стварност се преполни со докази за тоа!), 
но последиците за оние што непретпазливо влегуваат 
во некои меѓународни асоцијации, притоа радикално 
менувајќи ги карактеристиките на својот државен ен-
титет, својот национален идентитет и името, како во 
случајот на Република Македонија, можат да бидат ап-
солутно најтрагични и непоправливи.

Во најцрното сценарио што, всушност, на Репуб-
лика Македонија и на македонскиот народ им е под-
готвено во овој евро-атлантски филм и што предав-
ничката влада на Зоран Заев безумно, безмилосно и хи-
перактивно го спроведува, ќе се случи токму тоа: веќе 
на патот до членството, од кое, повторувам, сме уште 
бескрајно, бескрајно далеку, во име на таа измислена, 
исхистеризирана и политички воспеана „највисока 
општетсвено-политичка цел: евро-атлантска интегра-
ција“, сите најважни државни и национални инте-
реси и вредности да ни бидат тотално погазени и 
поништени, иако можеби веќе во некоја најскора 
или малку подалечна иднина воопшто и ќе ги нема 
ни ЕУ ни НАТО, или пак евентуално ќе егзистираат 
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во некаков поинаков состав и структура. Но не е 
тешко да се заклучи дека во тој и таков случај, по сите 
сегашни надреални меѓународни глупости низ кои 
минуваме и што несфатливо сами дозволуваме да ни 
се случуваат, само за да се дограбиме до патот за ЕУ и 
НАТО, Република Македонија и македонскиот народ, 
ќе ги нема дури ни „како бројки“.

Драги и почитувани мои сограѓани, Европската 
Унија и НАТО се само две меѓународни организации, 
а не никакви небески божества пред кои треба да се 
влечкаме на коленици. 

Затоа сеуште пред себе имаме неограничено многу 
време (ноторна измама и најобично застрашување 
е дека некаде ни се брза!) малку да ја поткренеме 
„интегративната“ рачна кочница, сите нешта што 
нс чекаат и што нс обврзуваат консензуално на на-
ционално ниво да ги претресеме, и тогаш разумно да 
одлучиме. Оние пак што вака до лудило ги забрзуваат 
тие процеси имаат недвосмислено највалкани и нај-
подмолни политички и освојувачки мотиви, цели и 
планови. Тоа „забрзување“ е знак за лесно препоз-
навање на нашите ништители, сеедно дали се во 
прашање збеснатиот Зоран Заев, безобѕирниот Бујар 
Османи, или европските архибирократи Федерика 
Могерини, Јоханес Хан, и кој сс не од таа шарена ме-
ѓународна фела. Но сепак, мора да ни биде сосема 
јасно: од сите нас заедно најмногу зависи дали ќе им 
дозволиме така лесно и успешно до крај да ги спроведат 
своите деструктивни цели кон Република Македонија 
и кон македонскиот народ.
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25 август 2017, Република.мк Online
Влегувањеtо во ЕУ и во НАТО не е влегување во Рај
http://republika.mk/814259

26 август 2017, Јади бурек Online
Влегувањеtо во ЕУ и во НАТО не е влегување во Рај
http://www.jadiburek.com/sodrzina_detalno.aspx?id=3060

T. Jefferys: “Hungary With Turky in Europe”, XVIII век, бакропис. По-
литичко-историска мапа на Балканскиот полуостров, со акцент врз 
турските административни територии во Европа. Територијата на 
Македонија е јасно издвоена од териториите на соседните земји, 
Грција, Бугарија, Србија и Албанија.
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28 авгусt 2017

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА 
Е ТРУП ШТО ГНИЕ ПРЕД НАШИВЕ ОЧИ

Партијата на Зоран Заев, de iure регистрирана како 
СДСМ, de facto не постои. Таа е изедена и расточена 
одвнатре и нејзе реално ја претставуваат некој вид 
идео-полито-верски следбеници, зашто за партија 
во вистиската политолошка, но и организациска и 
програмска смисла на зборот воопшто нема говор. 
Непосредно околу самиот Заев е собрана неголема 
кримогена квази-партиска елита која успеа тотално 
да се наметне и авторитарно да ја земе партиската ор-
ганизација во свои раце и сосема да ја потчини и да 
ја преобрази во приватно „партиско претпријатие“, 
а најдиректно, по цена на голем егзистенцијално-по-
литички поткуп на поединци на сметка на државата, 
таа се потпира само врз една бесрамно бесчувствител-
на, аморфна хорда бесни, безидејни и деструктивни 
кариеристи, што, според прагматичниот, исклучиво 
лукративен урнек, се протега и до најниските локални 
нивоа на „партиските ќелии“. Во „партијата“ не се 
слуша никаков и ничиј друг дисонантен глас или раз-
лично мислење од мислењето на Заев и на неговата 
клика, зашто инаку и јавноста би го знаела тоа. Всуш-
ност, не се слуша ништо, ни најмало шушнување. Се 
слуша само гробна тишина... 

Останатото „членство“, т.е. следбениците на погре-
баната македонска социјалдемократија, свесно или не-
свесно, којзнае зошто (зашто веќе сс е сосема јасно) и 
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натаму наивно статираат во овој најцрн можен пар-
тиски но и национален самопораз. Во Македонија, за 
жал, социјалдемократијата е апсолутно мртва. Таа не 
е на издивнување. Таа издивна.

Велам за жал, зашто без еден релевантен, здрав, 
чист, морален, достоинствено организиран политич-
ки субјект во левиот дел на националниот политич-
ки спектар, наместо демократско, договорно, циви-
лизирано општество, способно за вистински продук-
тивен дијалог и прифаќање на различното мислење, 
ќе го имаме само ова – најбедна имитација на демо-
кратија и целосна узурпација на сите национални 
институции, т.е. права тоталитарна држава со демо-
кратска маска на лицето, а всушност предавничка слу-
гинка исклучиво на странските интереси во Републи-
ка Македонија.

Социјалдемократијата во изворната (марксистич-
ка) смисла на зборот, и како национален и како надна-
ционален политички проект, има свои јасно дефини-
рани рамки и правила, но во случајот на распаднатата 
македонска социјалдемократија – сите тие принципи 
се изневерени и предадени, или поради тоа што се 
апсолутно и математички доказливо неостварливи 
во контекстот на општите меѓународни, глобални и 
глобалистички воено-економско-политички услови, 
или затоа што на национално ниво отидоа предалеку 
во насока на еден тотално дилетантски политичко-       
-социо-економски лабораториски експеримент што 
ќе заврши со незамислива трагедија во „лабораторија-
та“ во која така безумно се изведува – во Република 
Македонија.
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Кога станува збор за меѓународното социјалдемо-
кратско движење, а всушност денес притоа мислиме 
пред сс на европската социјалдемократија, треба да 
се рече дека тоа движење ни оддалеку ги нема ниту 
силата ниту некогашниот идеолошки занес на Интер-
националите, па ни на социјалистичката и социјал-
демократска „фронтовска“ поврзаност и проткае-
ност низ целиот XX век, и всушност денес реално 
претставува само една обична, помалку или повеќе 
лево ориентирана политичка опција што од избори 
до избори се натпреварува за власт во одделни зем-
ји, како и на нивото на Европската Унија. И тоа е сс. 
Минорната и вака обесмислена и мртва македонска 
социјалдемократија нема таму што да бара, ниту пак 
некому во Европа и во светот таа воопшто нешто му 
значи во политичка и во која и да е друга смисла.

Тука веднаш го додавам и следново: на изворна-
та социјалдемократија т е и идеолошки и социјално 
апсолутно туѓо секое вклучување во какви и да е во-
ени сојузи и блокови како во случајот на НАТО, по 
кој македонскиот „социјалдемократ“ Заев со својата 
клика сосема ја загуби главата, бидејќи и во оние 
земји што не се членки на Алијансата, како, да рече-
ме, во Русија, исто така постои социјалдемократско 
и некои други сестрински движења, кои според ин-
тернационалната социјалдемократска поврзаност и 
логика не можат да т бидат непријатели на македон-
ската социјалдемократија. Но таа, на чело со Заев, 
како најгорлив носител на идејата за влегување во 
НАТО всушност им е непријател ним, бидејќи се на-
оѓа од другата страна на евро-атланстскиот воено-
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политички бедем. Значи, во случајов, македонската 
социјалдемократија е само едно политичко име кое 
нема никаква врска со самото себеси, туку е придружен 
дел од големата неолиберална светска шема што од 
практични причини на народот (читај: електоратот) 
му се продава како социјалдемократски бренд.

Конечно, градејќи го својот, меѓународно орга-
низиран и финансиски поддржан, бескрупулозен 
пробив и подем до највисоката власт во Република 
Македонија, на Заев основен лајтмотив му беше бо-
жемното уривање на десно ориентараната власт, 
„ре-жимот“, со јасен национален предзнак. Се разби-
ра, на социјалдемократијата т се идеолошки туѓи и 
спротивставени десничарењето и изразито национал-
ните ознаки, но како тогаш „социјалдемократот“ За-
ев ќе го објасни својот бесмислен, антинационален и 
антидржавен комплот со десничарските и ултра нацио-
нал-шовинистички големоалбански партии, што и да 
си мислат и да си раскажуваат тие за себеси. Па не само 
што е доволно бедно, туку е ужасно предавнички кон са-
мата социјалдемократија без задршка да комплотираш 
со национал-шовинистите кои, меѓу другото, на сиот 
глас го негираат и твојот национален идентитет. Заев 
тоа го изведе во име на некакво имагинарно граѓанско, 
наднационално, евро-атлантско единство, за кое ни-
кој, освен него, не знае што значи и кон што води; со 
еден збор, глупости, лаги и бедно предавство. Заш-
то и наднационалните идеи на социјалдемократијата 
секогаш имаа и имаат и свое изразито национално 
упориште, свои национални корени и смисла, и на-
родносна обоеност од просторот во кој и за кој таа 
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социјалдемократија треба да опстојува, да живее, да 
ги апсолвира но и да ги еманира неговите потреби, и 
да се бори за нивно остварување.

Затоа еве, во неколку чекори, на кој начин и на 
најрелевантниот, национален план умираше и умре ма-
кедонската социјалдемократија: 

Кај Зоран Заев и кај неговите „социјалдемократски“ 
следбеници излезе на видело целосното замрачување 
на народното чувство. 

Зоран Заев и неговите „социјалдемократски“ след-
беници сосема го издадоа столетното македонско на-
ционално дело, задоволувајќи ги само апетитите на 
непријателите на Македонија, а Заев лично и своите 
политички и криминални апетити и амбиции. 

Поради длабока омраза и исконска потреба за од-
мазда кон само еден човек – Никола Груевски, Зоран 
Заев и неговите „социјалдемократски“ следбеници ис-
цело преминаа во таборот на смртните непријатели 
на Македонија и на македонскиот народ. Рака под ра-
ка со непријателите на Македонија Зоран Заев, пред 
наши очи, одден-наден својот народ го поразува со 
невидена брзина.

За Зоран Заев и за неговите „социјалдемократски“ 
следбеници бришењето на Македонија и на македон-
скиот народ од лицето на замјата е обична, безначај-
на, рутинска работа. Зоран Заев и неговите „социјал-
демократски“ следбеници нс ставија во трагична по-
зиција да се бориме сами против сите, и против себе 
самите.

Зоран Заев и неговите „социјалдемократски“ след-
беници под изговор на почитување на некои искон-
струирани и наметнати меѓународни правни форми 



313...

и формули ладнокрвно ја поништуваат и од темел ја 
уриваат правната држава – Република Македонија.

Допрва ќе видиме што ќе ни остане од државата 
и од нас самите по ова злосторничко цунами што го 
реализира Зоран Заев врз тнр. „социјалемократски“ 
бекграунд, но сигурно е дека од оваа и ваква маке-
донска социјалдемократија, во реална а не во некаква 
метафизичка смисла, нема да остане ништо. Таа нема 
оригинални, квалитетни внатрешни сили ни да се 
прероди, ниту да се прегрупира и да започне нешто 
ново, особено не со бескрупулозниот партиски, др-
жавен и криминален властодржец од типот на Заев на 
чело.

Затоа, колку и да сте политички и партиски неин-
волвирани и рамнодушни, навистина е многу грдо да 
се гледа ваков беден крај на една партија која, наместо 
да ги негува токму најблагородните национални и 
социјални (социјалдемократски) традиции на маке-
донското револуционерно и национално дело на чие 
чело се наоѓаа и за кое ги положија своите животи 
најголемите македонски синови, едноставно го из-
невери и го предаде сето тоа и се урна во пијано нео-
либерално, обезличено Ништо.

29 август 2017, Република.мк Online
Социјалдемокраtијаtа во Македонија е tруp 
шtо гние pред нашиве очи
https://republika.mk/815168

29 август 2017, Јади бурек Online
Социјалдемокраtијаtа во Македонија е tруp 
шtо гние pред нашиве очи
http://jadiburek.mk/sodrzina_detalno.aspx?id=3061
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1 септември 2017 Македонски медиа сервис Online
Социјалдемокраtијаtа во Македонија е tруp 
шtо гние pред нашиве очи
http://mms.mk/v2/news/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%9
8%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA
%D1…

Girolamo Ruscelli: “EVROPAE TABVLA IX”, “Geographia”. Венеција, 
1561, дрворез. Карта со приказ на Македонија со нејзиното егејско 
крајбрежје, како и на целиот тек на реката Вардар.
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31 авгусt 2017

МОЕТО ИМЕ Е РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
(REPUBLIC OF MACEDONIA)

По повеќенеделни најавувања, во Скопје стасува 
грчкиот министер за надворешни работи Никос Ко-
ѕиас. Според добриот стар дипломатски обичај во 
светот, очекуваме високиот гостин од Грција да научи 
барем два збора на македонски јазик, а, се разбира, за 
нас Македонците најубави и најсакани зборови се Ре-
публика Македонија.

Имаме навистина многу причини да се надеваме 
дека господин Коѕиас ќе ја надрасне официјалната 
политичка тесноградост на својата земја и ќе го на-
прави тој „мал чекор за него а голем за човештвото“ и 
ќе научи да го изговара тоа – Република Македонија, 
бидејќи самиот тој остава впечаток на цивилизиран, 
модерен, отворен и добронамерен Европеец, кој многу 
добро знае дека името, татковината, твојот народ и 
твоето семејство ти се сс на светот. Така и нам нашето 
име Македонци, името на нашата татковина Република 
Македонија и името на нашиот македонски народ, 
вклучително и претставниците на македонското наци-
онално малцинство во соседните земји, па се разбира и 
во Република Грција ни претставуваат најсвети наци-
онални вредности со кои се гордееме, се грижиме за 
нив и ги чуваме како капка вода на дланка.

Еве, господине Коѕиас, обидете се да го изговорите 
ова, едноставно е: Република Македонија, Република 
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Македонија, Република Македонија. Лесно се учи и 
прекрасно звучи!

Сегашниот престој на министерот Коѕиас во Скопје 
е извонредна можност да се доближиме само на педа 
до признавањето на официјалното уставно име на Ре-
публика Македонија од страна на Република Грција и, 
во рамките на тој договор меѓу двете држави, нашиот 
јужен сосед конечно да го признае и македонското на-
ционално малцинство во егејскиот дел на Македони-
ја со сите човечки права, загарантирани со Повелбата 
на Обединетите нации, вклучувајќи ја и слободата на 
употреба на својот мајчин македонски јазик и на свое-
то национално име Македонец, Македонка. Сс што би 
било помалку од тоа не би било задоволително за еден 
негов вака важен престој во Република Македонија.

За жал, морам да признам дека егзалтацијата малку 
ми спласна кога ја видов веста на балканската новинска 
агенција ИБНА дека наместо договор за конечно при-
знавање на Република Македонија под нејзиното ус-
тавно име, од министерството на господин Коѕиас 
пред неговото доаѓање наеднаш почнаа нешто да 
тргуваат со ситни, чаршиски работи како кога се па-
зариме кај нас во нашата стара чаршија или во не-
кое зафрлено дуќанче на периферијата на Солун: те 
македонските ракометни репрезентативки носеле дре-
сови со натпис „Македонија“, те македонскиот конзул 
во Торонто Палешевски говорел пред картата на „Го-
лема Македонија“.

Прво, сосема е нормално македонските ракометар-
ки да носат дресови со натпис „Македонија“. Па нема 
белки да пишува „Зелено’ртски острови“ или „Мар-
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тиник“. Тоа е репрезентација на Република Македони-
ја и се разбира дека на своите дресови девојките гордо 
ќе го носат и низ светот ќе го афирмираат и слават 
името на нашата татковина Република Македонија. 
Колку што мене ми е познато ниту нашето министер-
ство за надворешни работи не побарало грчката ра-
кометна репрезентација на дресовите да носи натпис 
„Казабланка“ или „Мадагаскар“. Ако случајно поба-
рало – е тогаш тоа е за секаква осуда. Тогаш и вие, 
господине министре, би имале право да се лутите. А 
вака, доколку агенциската вест од Атина е точна, тоа се 
најобични детски глупости, далеку под нивото на еден 
префинет министар за надворешни работи на така 
угледна европска земја како што е Грција. Освен тоа, 
и ова што младите грчки ракометарки го напуштиле 
турнирот, па и тоа не треба да им се забележува. Тоа 
се пубертетски години, лоши оценки во школото, мо-
жеби и младешки љубовни маки. Ние во Република 
Македонија им го простуваме тоа и се надеваме дека 
на следниот турнир што ќе се одржи кај нас ќе го 
стават во преден план своето спортско достоинство и 
нема да се мешаат во глупите работи на возрасните 
како што е здодевната и злобна политика.

Околу ова другово, пак, со картата на Македонија во 
Торонто, за тоа господин Коѕиас веројатно од некого 
злонамерно погрешно е информиран. Не можам да 
сфатам зошто третите страни секогаш сакаат да ги 
скараат најблиските добри соседи што се сакаат и што 
заемно се почитуваат! Значи, министерот Коѕиас нека 
си спие мирно и воопшто да не се вознемирува и да 
не се грижи кога ќе види такви призори како тој во 
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Торонто, и тоа не само по македонските амбасади и 
конзулати низ светот, туку и насекаде каде за тоа ќе 
се укаже културолошка потреба. Такви ситуации ќе 
има уште многу. Ќе има и изложби на старите мапи 
на кои Македонија од најстарите времиња од разни 
врвни европски и светски картографи секогаш е при-
кажувана во истите свои историски, географски и 
етнички граници. Затоа во случајот од Торонто во-
општо не станува збор за никаква карта на „Голема 
Македонија“, не дај Боже, туку за обична историска 
карта на Македонија, а Македонија тогаш навистина 
беше голема земја, сс до Балканските војни во 1912 
и 1913 кога, како што веројатно многу добро знае и 
министерот Коѕиас, беше немилосрдно парчосана и 
поделена помеѓу Бугарија, Србија и Грција на која то-
гаш т припадна околу 51% од нејзината историска, 
географската и етничка територија. Тоа се само фак-
ти што времето т ги предаде на историјата, и ништо 
повеќе. Верувам дека министерот од таков европски 
ранг ќе се согласи дека македонскиот народ има право 
да ги негува своите најтажни спомени на откраднатата 
татковина, на уништените домови, на раскопачените 
гробишта, на најтешките семејни спомени, на денаци-
онализираниот и нехумано избркан, раселен маке-
донски народ од егејскиот дел на Македонија. А нај-
добра илустрација за тоа секогаш се старите карти на 
Македонија на кои се гледа сета слава и достоинство на 
нашата татковина што бесните меѓународни интриги 
и грабежи ја сведоа на тоа денес околу неа и нејзиното 
славно име да се води ваков беден чаршиски муабет 
како меѓу продавачи на семки, кикирики, туткал и 
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мачкини влакна. И тоа е сс. Па зарем ќе си дозолиме 
да бидеме на такво бедно ниво, господине Коѕиас?

Наместо таквиот апсолутно погрешен и приземен 
пристап, ви сугерирам грчкото Министерство за кул-
тура веднаш да издвои средства за печатење на грчки 
јазик на импресивниот тритомен „Атлас на населени-
те места во Егејска Македонија“ од Тодор Христов 
Симовски, едно навистина епохално дело кое до нај-
ситни подробности ги систематизира, ги опишува и 
ги толкува тие историски и демографски процеси во 
егејскиот дел на Македонија, а ова нека биде можност 
да ги поттикнам и нашите македонски читатели оваа 
книга секако да ја земат в раце, за подобро да си го 
запознаат и тој дел од нашата драматична и тешка ис-
торија.

Инаку, господине Коѕиас, вие многу добро го позна-
вате македонскиот народ, неговата благородност, не-
говата топлина и благост, и над сс неговата вљубеност 
во своите преубави народни песни и ора. Македонскиот 
народ ја сака и вашата убава грчка музика и нема ве-
селба и прослава да не се заигра и сиртаки. Затоа ви 
велам, ич немајте гајле, Република Македонија ниту 
има воинствени намери кон Грција, ниту има таква 
оружена и организациска сила, ниту т паѓа на памет да 
прави планови за инвазија (зборот е навистина многу 
смешен!) на една членка на НАТО или на било која 
друга земја, а нема ни претензии да го враќа тркалото 
на историјата. Но тоа не значи дека за историјата нема 
да зборуваме од наша гледна точка и со своја научна и 
архивска аргументација. А во тоа, ќе се согласите, многу 
помагаат старите карти на Македонија, какви што има 
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Корица од првиот том на капиталното географско-демографско де-
ло од Тодор Христов Симовски: „Населените места во Егејска Ма-
кедонија“. Врz автентични грчки архивски иzвори, статистики и до-
кументи, авторот го раzголува беzобѕирниот проект на погрчување на 
македонската топонимија во тој дел на Македонија, со пораzителна 
слика и zа драстичните демографски промени на штета на тамошното 
македонско население во текот на XX век.
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насекаде, низ целиот свет, низ сите најугледни светски 
библиотеки, па така, верувам, и во Атина и во Солун. 
Ги има и во Народната и универзитетската библиотека 
„Св. Климент Охридски“ во Скопје. Ги има и по разни 
приватни збирки. Затоа јас енергично ја отфрлувам 
секоја примисла дека вашата министерска екселенција 
би се зафатила со надчовечки илјадагодишен проект 
сето тоа да се истреби, да се уништи, да се спали и да 
се забрани нивната презентација. Па тие стари карти 
се пред сс и над сс убави како артефакти и зошто да 
не уживаме заедно гледајќи ја таа уметничка убавина 
создадена од најдобрите светски картографи и печата-
ри. Исто така верувам дека и вашето министерство има 
многу поважни работи од тоа како некој комунален 
инспекторат да води сметка дали некој некаде, според 
вашиот министерски куќен ред и протокол, напра-
вил прекршок со старите мапи на Македонија, поради 
што ќе морате да губите време во пишување здодевни 
глупи ноти и на лепење казни.

Затоа, господине Коѕиас, ви предлагам во текот на 
вашиот престој во Република Македонија да отидете 
до НУБ „Св. Климент Охриски“ и да ја погледнете 
тамошната збирка стари мапи на Македонија и ќе 
видите дека станува збор само за Македонија како 
голема земја што некогаш била целина, а сега е раз-
делена и разграбена од други земји, а не воопшто за 
некаква си „Голема Македонија“.

Многу жалам што вашиот колега во Скопје, мини-
стерот Никола Димитров воопшто не е и реално на 
вашето дипломатско ниво за да разбере колку сето 
тоа околу картата во Торонто е бенигно, па се затрча 
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недостоинствено, кутро и бедно да се извинува дека 
веќе никогаш на светот и во вјек и вјеков нема да 
си дозволиме нешто такво како „излетот што ни се 
случи во Канада“. Ма, господине Димитров, страшно 
се лажете, ќе има уште многу такви „излети“. Ние не 
ја злоупотребуваме својата македонска историја, но 
многу, многу се гордееме со неа и нема на сила да ја 
правиме невидлива, како што на сила ни ја прават 
невидлива Република Македонија, ни по теркот на 
нашите соседи Грци, Бугари, Албанци и кој и да е 
друг, а најмалку според вашиот предавнички терк со 
дупки на погрешно место. Нашиот македонски конзул 
во Канада Палешевски направи чесна и убава работа 
на 2 август, и му упатувам искрени честитки, а вие, 
господине Димитров, со својата ступидна и лигава из-
јава на негова сметка направивте нешто од што како 
министер за надворешни работи на Република Маке-
донија треба само да се срамите.

31 август 2017, Република.мк Online
Моеtо име е Реpублика Македонија (Republic of Macedonia)
https://republika.mk/815690

31 август 2017, Македонски медиа сервис Online
Моеtо име е Реpублика Македонија (Republic of Macedonia)
h t t p : / / m m s . m k / v 2 / n e w s / % D 0 % B C % D 0 % B E % D 0 % B 5 % D
1 % 8 2 % D 0 % B E - % D 0 % B 8 % D 0 % B C % D 0 % B 5 - % D 0 % B 5 -
%D1%80%D0%B5%D0%BF%…

31 август 2017, Јади бурек Online
Моеtо име е Реpублика Македонија (Republic of Macedonia)
http://jadiburek.com/sodrzina_detalno.aspx?id=3062
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1 сеptември 2017

ТЕСТИ(СИ)РАЊЕ НА ИМЕТО 
ЈУЖНА ЗЕМЈА ПРЦИЈА
Сtудени pоздрави од земјаtа на Дедо Мраз

Тести(си)рањата се очигледно апсолутен моден 
тренд. Ким Џонг Ун упорно тести(си)ра ракети, тес-
ти(си)рајќи го трпението на Трамп. Европа и Америка 
го тести(си)раат Путин, а тој ги тести(си)ра Европа и 
Америка. Истести(си)раните мозгови Бејли и Хан до 
бесвест го трести(си)раат македонскиот народ, Заоран 
Заебв сите ептен го истести(си)раа вдолж и попреку, а 
тој пак ги тести(си)ра границите на пеколниот мора-
лен, криминален и ментален самрак.

Особено е модерно тести(си)рањето на невините и-
миња на државите и на политичките актери. Имиња-
та со сиот идиотски занес се тести(си)раат и никој не 
се лути, сите се задоволни, ЕУ е задоволна, НАТО е 
задоволен, сс е возможно. Преименувањето на светот 
по пат на тести(си)рање на имињата стана голема за-
бава, веќе никој и ништо нема да се вика исто. Сс ќе 
биде докрај истести(си)рано. Почнете интензивно да 
размислувате како би сакале да си го истести(си)рате 
своето лично име за потребите на ЕУ и НАТО, зашто 
во спротивното ќе ви дојде некој најглуп и најрасипан 
ваш сосед и ќе си дозволи дрскост во вашиот дом ма-
нијакално да ви го тести(си)ра.

Така, следејќи го тој планетарен тренд на сеопшти 
тести(си)рања, филистерот за недовршени нагодби 
на Јужната земја Прција Никој Кочијаш (чие што име 
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на ова место јавно го тести/си/раме) се упати кај фи-
листерот за недовршени нагодби Ни-пола Ни-мр-тов 
(имево си изврши успешно автотести/си/рање) за-
едно да го тести(си)раат името на нашата татковина, 
па ја нарекоа Северна земја. За да имаат добра вибра, 
двајцата филистри најнапред меѓусебно добро си се 
истести(си)раа, а потоа возбудено и темпераментно 
го истести(си)раа и името на Јужната земја Прција.

Почитувани читатели, можеби во првиот момент 
помисливте дека ова е одломка од „Дневникот на лу-
диот“ од Достоевски, но не, ова е само мала илустра-
ција на вистинското, реално, живо, орвеловско лудило, 
театар на меѓународни и домашни политички мајмуни, 
кретени и манијаци што се дограбија до сцената и пред 
нас нормалните произведуваат распаметени и опасно 
неконтролирани експлозии на глупост. Проблемот е во 
тоа што упорно нс уверуваат, а уште поголем проблем 
е што се чини дека голем дел од нашиот македонски 
народ сеуште верува дека таа тешка и смртоносна бо-
лест за промена на нашето убаво и достоинствено име 
Република Македонија е единствениот начин да се 
стаса до евро-атлантското „добро здравје“, кое самите 
допрва ќе треба да си го истести(си)раат на своја ко-
жа па лично да ги почувствуваат и да ги востановат 
вистинските, тешки и неизлечливи нуспојави што сега 
не им се познати.

Па, гледате ли со какви луѓе имаме работа?! Замис-
лете само колкава дрскост, дипломатско-политички 
невкус, непристојност и најприземен безобразлак се 
потребни да дојдеш на гости од една божем пријателска 
земја Грција, во Скопје, во срцето на Република Маке-
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донија, и пред нејзиниот министер за надворешни ра-
боти и пред целиот македонски народ невоспитано 
да го тестираш нејзиното историско, од најголемиот 
дел земји во светот меѓународно признаено уставно 
име, со едно друго сосема идиотско и бесмислено – 
Северна земја. Не само што длабочината на глупоста е 
непрегледна, вселенска, бидејќи ќе ги збуни сите оние 
што дури и со компас в рака ќе се упатат на север, 
а наместо во Македонија, ќе стасаат во Норвешка, 
во Шведска или во Лапонија, земјата на Дедо Мраз, 
туку невидената злоба, цинизмот, подмолноста и бе-
дата на шовинистичката политичка филозофија на 
грчкиот министер Коѕиас имаат навистина надреални 
димензии. Според него, а ние, како избегани од Бар-
довци би требало тоа да го прифатиме, целиот космос 
на Република Македонија, нејзините четири страни на 
светот се всушност исклучиво само четирите соседни 
земји што ја опкружуваат од север, југ, исток и запад, 
а пак единствениот релевантен и вистински ориентир 
во просторот за таа премочана Северна земја е Ре-
публика Грција како своевиден Нулти меридијан. Зад 



326...

тие точки, подалеку, нема веќе апсолутно ништо, таму 
се наоѓаат крајните рабови на светот, зад кои постои 
само црна бездна.

Го слушам подмолниот внатрешен глас на Никос 
Коѕиас како се кикоти „Хи, хи, хи, хи!“ додека му го 
кажува тоа на министерот Никола Димитров, тес-
ти(си)рајќи ја неговата глупост, неговата човечка 
беда и готовност веднаш да го соблече и последното 
делче од своето предавничко неглиже. И тој тоа егзи-
биционистички го прави пред сите нас. Наместо ис-
тиот момент на убав, цивилизиран, дипломатски на-
чин како што тоа се прави со илјадници години, да го 
отера министерот Коѕиас во три п.м., т.е. таму откај 
што дошол, Димитров сосема се разгалува и разголува 
и го започнува својот предавнички танц, откажувајќи 
се од целото наше столетно минато, од спомениците 
на нашите големи личности од историјата што тој ќе 
ги урне, зашто, како што рече, живееме во XXI век. 
Па, господине Димитров, на какви пилули за лилули 
сте вие кога не ви е јасно дека и Никос Коѕиас живее 
денес, во истиот овој XXI век, но тргува со будали како 
вас и со сите сили безобѕирно настојува да го грабне 
сето она што смета дека од столетната македонска 
историја т припаѓа на Грција, а од што вие со галантно 
одмавнување на рака лесно се откажувате? Кој ви го 
дава тоа право? На најступиден можен начин решавате 
да му ја предадете целата наша историја, и да живеете 
само во XXI век, онака хедонистички, сега и само сега, 
толку долго колку што ќе трае вашиот живот, како во-
општо вашиот беден предавнички живот некого да го 
интересира. И, впрочем, кажете му на македонскиот 
народ што во таа генијална дипломатска размена на 
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национални и историски вредности ви е понудено 
вам за Македонија: помош за влегување во НАТО и 
големи средства од ЕУ? Па зарем сте толку изветреан и 
недоветен да не се сеќавате дека само пред речиси една 
година се одвиваше големата меѓународна евро-драма 
во Европската Унија токму поради смртно задолжена-
та Грција која, заради однатре раздрнданата ЕУ која 
не знае како да излезе на крај со самата себеси, а не со 
една напорна и лицемерна Грција, успеа практично со 
уцени да изнуди помош од цели 118 милијарди евра? 
И сега таа и таква Грција, и натаму како и секогаш 
до гуша „должна како Грција“, нам ќе ни помага да 
дојдеме до големи средства од европските фондови! 
Кај ви е умот и што ви е вам? Забришете се малку, не-
ма ништо од тоа.

Господине Димитров, не играјте се со македонскиот 
народ! Не играјте се! Не играјте се, вие и вашиот болен 
предавнички налогодавач Зоран Заев со своите голе-
моалбански партнери, Бујар Османи и останатите!

Нашата татковина се вика Република Македонија! 
Ако сте неспособни и ако немате ни трошка намера да го 
браните тоа достоинствено име Република Македонија, 
гордост на македонскиот народ, тогаш веднаш тргнете 
се оттаму каде што сте заседнале, зашеметен од своите 
големи дипломатски предавнички успеси, најнапред 
со Бугарија, а сега еве и со Грција. Таков министер за 
надворешни работи не му е потребен на овој народ.

1 септември 2017, Република.мк Onlinе
Тесtи(си)рање на имеtо Јужна zемја Прција
https://republika.mk/816170
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2 септември 2017, Јади бурек Onlinе
Тесtи(си)рање на имеtо Јужна zемја Прција
http://jadiburek.mk/sodrzina_detalno.aspx?id=3064

“Najnovija karta balkanskih država”, Naklada knjižare L. Hartmana (St. 
Kugli). Загреб, 1903 (?). Преземена од “G. Freytag’s Karte der Bal-
kan-Halbsinsel”, мапата ја прикажува актуелната географско-поли-
тичка состојба на Балканот на самиот почеток од XX век, пред по-
четокот на големите историски настани: Илинденското востание, 
Младотурската револуција и Балканските војни. Во рамките на 
отоманската административна регија Румелија, Македонија сеуште         
е целосна во своите историски, географски и етнички граници. 
Картата мошне сликовито и сугестивно говори за реалната гео-по-
литичка местоположба на тогашните држави Србија и Бугарија, и 
неголемата Грција, сместена јужно од Олимп, пред безобѕирно да ја 
парчосаат и да ја разграбат Македонија. Збирка на Алдо Климан.
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2 сеptември 2017

ПОЛИТИКАТА НА ЗОРАН ЗАЕВ 
Е САМО ПРАЗНО „УРРАААА!“

„Усpесиtе“ на Заев и на неговаtа марионеtска
влада всушносt се најужасни неусpеси и tрагедија 
за Реpублика Македонија и за македонскиоt народ.

Едно е да се вика „Урраааа!!!“ – да се бунтува на-
родот, да се урива и да се пласка боја по ѕидовите – а 
нешто сосема друго е да се има конкретна општествено-
-политичка идеја, па и дефинирана идеологија. Затоа е 
сосема логично, особено гледано од најмрачното дно 
на оваа денешна општонационална агонија во која 
Зоран Заев ги фрли македонскиот народ и Република 
Македонија, да се запрашаме кои се всушност неговите 
општествено-политички идеи и цели, и дали воопшто 
ги има?

Со оглед на тоа што, освен неговото „Урраааа!!!“ 
– на пошироката јавност, или поточно, апсолутно ни-
кому не му е јасен ниту познат неговиот идеолошко-    
-политички концепт, пред сс за општеството како фе-
номен, и посебно концептот на нашето македонско 
општество, како впрочем и тоа дали тој воопшто и 
има некаков концепт за тие најважни нешта за жи-
вотот на една заедница, ќе се обидеме на ова место 
низ некои конкретни прашања неговите „идеи“ да ги 
разбереме врз основа на неговите „постапки“, зашто 
на располагање го имаме само тоа – неговото дејству-
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вање, т.е. немаме никаков негов (ниту од неговите 
соработници) политички манифест, никаква негова 
оригинална социолошка или филозофска студија или 
расправа, никаков негов научно презентиран став 
и проекција на општеството како највисок цивили-
зациски степен на социјално организирање на чове-
кот, туку само од случај до случај, и „ај да видиме 
што ќе испадне“. А секој, па и најобичниот наш чо-
век знае дека општеството не е велосипедче со три 
тркалца, туку најсериозна и најсложена организација 
на човечкиот род, и се темели врз илјадници и ил-
јадници години длабоки филозофски размислувања и 
научни и теоретски проучувања и проекции од сите 
аспекти и во сите насоки. Благодарение на таа научна 
мисла општеството и цивилизацијата постојано одеа 
и се искачуваа по угорни патеки сс до денешниот ден, 
а и денес, и особено денес, без тој научен супорт се 
апсолутно незамисливи опстојувањето и прогресот 
на сите најреспектабилно организирани држави во 
светот. Така беше и со Македонија на нејзиниот долг, 
мачен и тегобен историски пат сс до целосно оства-
рената независност и државност.

Имено, ќе се согласиме дека основно прашање за-
ради кое ние како граѓани му искажуваме доверба и 
застануваме зад некој политички лидер, како и зад 
неговиот општествено-политички проект е тоа да сме 
добро запознаени со неговата теоретско-политичка 
мисла или со неговото политички целосно освестено 
и транспарентно презентирано уверување, за да не се 
најдеме во ситуација да одиме како слепци по некој си 
болен авантурист и импровизатор што ќе нс одвлеч-
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ка во бездна. Затоа прашувам: која е (личната или ба-
рем преземена) теоретско-политичка мисла и идеја-                
-водилка на Зоран Заев? Или сето тоа е само најобична 
импровизација и авантура?!

Бидејќи тој се декларирал како социјалдемократ, 
прашувам за сите кои му веруваат и кои се негови 
„следбеници“, а тоа значи дека ова и на нив се однесува, 
врз кој вид социјална демократија се потпира негово-
то видување на македонската општествена стварност? 
Дали неговата идеја-водилка произлегува директно 
од учењето на Маркс и Енгелс и раните марксисти? 
Дали можеби повеќе се напојувал врз радикалните ре-
волуционерни идеи на Владимир Илич Ленин и Лав 
Троцки или му се поблиски подемократските пар-
ламентарни концепти на марксистичкиот ренегат Карл 
Кауцки? Дали воопшто Заев учел од општествено-
политичките погледи и практики на балканските и 
особено на нашите македонски револуционери и од 
нивната социјална мисла од крајот на XIX и почетокот 
на XX век? Или пак модерната социјална демократија 
на Заев ги прескокнува сите тие долги и важни фази 
и директно се надоврзува на социјалистичките и ко-
мунистички идеи на југословенската и македонска 
левица меѓу двете светски војни, или пак е израз на 
прифаќање и задржување на концептите на Јосип Броз 
Тито и на повоената комунистичка практика? Или 
можеби идејно/идеолошко-политичката левичарска 
матрица Заев едноставно ја побарал некаде подалеку, 
во Латинска Америка, во Африка или на Далечниот 
Исток, во Кина, или пак по пат на баналното copy-paste 
само механички ја презел формулата на европската со-
цијалдемократија, па што и да значи тоа? Или, пак, е во 
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прашање сето тоа заедно во една идеолошко-политичка 
турли-тава?!

За жал, „социјалдемократските идеи“ на Зоран Заев 
не се потпираат ниту врз некаква негова оригинална, 
ниту врз никаква и ничија преземена научно-теоретска 
мисла, дури не се ни таа идеолошко-политичка тур-ли-
тава, туку претставуваат само „Урраааа!!!“ и најбедна 
гола (секој)дневна импровизација и сплет од разни 
физички и политичко-политикантски околнос-ти и 
дејствувања, всушност една шупелка од трска низ која 
сосема немушто шишти само тотален идеолош-ко-
политички и секаков друг аналфабетизам, дилетан-
тизам и какофонија.

Во деведесеттите години, со доаѓањето на демо-
кратијата и повеќепартискиот систем, македонската 
политичка практика, како впрочем и политичката 
практика во другите бивши држави на СФРЈ, речиси 
сосема остана без актуелна, ажурирана научна, со-
циолошка и филозофска поддршка, како нов темел за 
разбирање на најновите општествени феномени. Ис-
товремено, демократијата е сфатена крајно буквално: 
секој лесно и едноставно можеше да стане политичар, 
само да влезе во некоја партија, да се кандидира и 
да биде избран во некое јавно тело, од најниските 
локални до највисоките државни функции. (Која мај-
ка го загубила детето нека си го побара во политика-
та!). И тоа, за жал, по инерција трае веќе 26 години. 
Нагло препуштени на себе самите по распаѓањето 
на претходниот еднопартиски, комунистички систем, 
се снаоѓавме како што знаевме, но очигледно не баш 
најдобро, и еве нс тука каде што сме сега.
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Десните политички опции кои во новите, пост-
југословенски услови и во Македонија имаа можност 
да се појават и да се искажат во јавниот живот, лесно 
можеа да се потпрат врз големите, сродни, апсолутно 
живи десни идеолошко-политички и економски прак-
тики во Европа и во светот, како и врз оние далеку по-
скромни искуства на таа трага од нашата подалечна 
национална политичка историја. И тие тоа и го напра-
вија мошне успешно.

Но левицата во таа смисла имаше многу повеќе про-
блеми. Пред сс тука беше и сеуште е присутна стигмата 
на комунизмот од кој најтврдокорните комунисти ни-
ту се срамеа ниту пак од него се откажуваа, додека 
другите како муви без глави бегаа од каква и да е 
идентификација со тоа и такво политичко минато. Па 
се појавија, а и сега ги има, и оние што не се ниту ваму 
ниту таму, туку имаат само некакви аморфни акти-
вистички и левичарски чувства што ги сметаат за свои 
идеи, поради што постојано се приклонуваат секаде 
каде што ќе им се укаже буквата Л.

За оние што се бараа себеси во левиот спектар, 
најсреќно пронајдено терминолошко решение беше 
поимот социјалдемократија, временски предалеку од 
изворните но исто така стигматизирани марксистич-
ки значења и вредности на тој поим, а блиску до со-
времените европски видови организирана социјал-
демократија. Но на ова место треба да се каже дека 
и севкупната западноевропска социјалдемократија де-
нес е сепак директна или индиректна наследничка на 
пропаднатите и трансформирани комунистички пар-
тии во западноевропските земји (Италија, Франција, 
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Шпанија), а со неа се случи нешто мошне чудно: едно 
спонатно доближување, и речиси целосно слижување 
со филозофијата на неолибералниот капитализам, но 
сепак како некаков негов божемен модерен, поли-
тички лев, социјално праведен, граѓански етички ко-
ректив, што, всушност, само малку подлабински гле-
дано е contradictio in adjecto. Разбирливо, таа нова ев-
ропска социјалдемократија временски се појави пред 
социјалдемократските партии во посткоминистички-
те земјите, па речиси сите од неа (и тоа најчесто сосе-
ма некритички) го преземаа основниот урнек со горе-
спомнатите парадоксални карактеристки и аномалии, 
а со нив и македонската социјалдемократија која, 
пак, со големата (не)морална црна дупка што во са-
мата нејзина идејно-политичка срж хистерично ја 
издлабија Заев и неговата партиска врхушка, како и 
со целосно нарушениот изворен социјалдемократски 
емотивитет, сосема го загуби патот, се загуби себеси, и 
во суштинска смисла практично не постои.

Се враќам сега на Зоран Заев. Она во што тој е 
најдобар и поседува своевиден, јас би го нарекол, 
„примитивен интуитивен систем“, тоа е неговото 
„Урраааа!!!“ Сс друго се само глупости, незнаење, 
импровизации и лаги. Со тоа свое „Урраааа!!!“ тој 
во спомнатиот неолиберален ќорсокак сериозно го 
заглави оној не баш мал дел од македонскиот народ 
на кој му се блиски чисто левите општествени идеи, а 
со тоа, истовремено, во мрачно меѓународно менгеме 
ја стисна и Република Македонија. Се разбира, пра-
шањето што се тоа леви идеи денес – тоа е посебна 
тема, зашто нејзиниот распон се протега од познатите 
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традиционални идеолошко-политички матрици па сс 
до најразлични радикални, наднационални, надгра-
ѓански, па и квази-хумани и какви сс не социопатски 
и шарени движења и манифестации на општествената 
свест. Неолиберализмот, пак, т.е. неолибералниот ка-
питализам, е сосема легитимен општествено-поли-
тичко-економски концепт во Европа и во светот, но тој 
му е крајно и смртно спротивен на изворниот концепт 
и на самиот поим на социјалната демократија. Во тоа се 
состои и сета измама на Зоран Заев: тој македонската 
(социјалдемократска) левица вешто ја превесла и под 
божемен лев предзнак и превез ја одвлечка во инфе-
риорна позиција на десното неолиберално крило, без 
таа воопшто да го почувствува и да го сфати тоа.

Но иако токму таа голема измама ги овозможи и 
сите негови натамошни политички дисфункционални 
комбинации, валкани шпекулации и длабински заго-
вор со разни странски фактори, неговите апсолутно 
и национално и идеолошко-политички неприродни 
коалиции само заради коалиции и заради искачува-
ње на власт, и нанесување непоправливи штети за 
Република Македонија и за македонскиот народ – во 
најважниот, највиталниот, стопански сегмент на оп-
штеството, тој заевски апсурден (дрвено-метален) 
лево-десен хибрид, тој социо-економски монструм 
никако не може и нема да може да функционира и да 
опстане: не можеш за потребите на ненакви си „ша-
рени револуции“ и за брзинско изборно мамење и 
навлекување на своите политички „следбеници“, во 
преден план да им ја подметнуваш непостоечката и 
неодржлива соцреалистичка планска економија, што 
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тој сега настојува (краткорочно) да го прави со фи-
нансиски средства затечени во буџетот, како и со 
нови задолжувања на државата, а притоа целосно да 
не ги изиграш и да не ги поништиш општопознатите 
законитости на либералната економија и слободни-
от пазар, за што е определена Македонија и што, 
впрочем, е основната социо-економска ориентација 
на ЕУ кон која тежнееме и чии услови за прием треба 
да ги исполниме и во тоа важно поглавје. (Мошне 
илустративен пример на заевскиот економско-поли-
тички примитивизам е ступидната одлука, од типот на 
кинеската Културна револуција, со која се забранува 
државата да се рекламира во приватните медиуми, 
туку само на јавната телевизија! – што е повеќе смешно 
одошто тажно). Сето тоа произлегува од невиденото 
политичко лудило и најдлабокиот дилетантизам на 
Зоран Заев “на кој му се случи (шарен) народ“ и ти-
ранска коалиција и кој затоа мисли дека е можно сс 
што нему и онака како што нему ќе му текне. Меѓутоа, 
економијата и нејзините закони и законитости го др-
жат и го движат светот, а не некој таков месечарски 
активистички или социопатски инает како неговиот.

Но, само да се присетиме: токму тој и таков, амо-
рален и безидеен, фатен во дебел криминал, поткуп-
лив и лесно изложен на уцени Заев им требаше на 
НАТО и на Европската Унија за да можат до крај да 
ги реализираат своите планови за конечно преземење 
и целосно покорување на Македонија како дел од по-
следните непреземени и непокорени останки од ко-
мунистичкиот балкански гео-политички комплекс, т.е. 
со предавство по предавство на сопствениот народ и 
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на сопствената држава од негова страна да се отклонат 
сите измислени формални пречки кон соседите, Грција, 
Бугарија и Албанија, кои имаат различни, но сите до 
еден, јасни освојувачки аспирации кон Република 
Македонија. ЕУ и НАТО, и особено НАТО стрпливо 
бараа токму таков свој конспирант, извршител и пре-
давник, и го најдоа Зоран Заев.

И еве ни го сега Заев во неговата вистинска свет-
лина: идеолошко-политички сосема празен и безна-
чаен, дури здодевен, и без дефиниран или барем 
преземен нечиј вистински социјалдемократски, или 
каков и да е друг концепт за сегашноста и иднината на 
македонското општество, но со проверено и потврде-
но криминално минато и кримогена сегашност. Така ни 
преостана само „читањето“ на Заев (од непостоечкото 
теоретско) да го префрлиме исклучиво на планот 
на неговото секојдневно практично дејствување и 
„трчање“ во разни насоки. Она „Урраааа!!!“ и апсурд-
ната и шарлатанска „шарена револуција“, извршениот 
државен удар во Собранието на 27 април 2017 година, 
како и инсталирањето на неговата марионетска влада 
добро ни се познати. Да видиме што прави сега „соци-
јалдемократот“ Зоран Заев.

Како хистеричен практичар тој веднаш бесно се 
нафрли на она што најдобро знае да го прави – на 
физичко запоседнување на власта од клучните арте-
рии до последното капиларче во државата, т.е. на 
брза брзинка изврши, главно со незаконски методи, 
комплетна безумна и бескрупулозна партизација на 
општеството, а тој процес сега, пред претстојните 
локални избори, настојува „успешно“ да го приведе 
кон крај. Не верувам дека обичниот чесен македонски 
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човек со леви уверенија, заинтересиран за вистински 
квалитетни општествени промени во Македонија, во-
општо и помислувал дека ќе се случи ова безобѕирно 
партизациско лудило. ЕУ, пак, и непосредните про-
тектори на Заев, Хан, Бејли и компанија, и покрај па-
темни повремени предупредувања, тоа однесување му 
го толерираат затоа што сеуште не се доведени до крај 
процесите на целосно потчинување на РМ, за што им 
служи и им слугува Зоран Заев. Тоа што на (за нив) 
„ситно-внатрешнополитичкиот план“ се случува во 
Македонија нив многу-многу не ги тангира, сс додека 
не се прелие чашата. А при еден вака голем и скапоцен 
залак како што е Република Македонија нивниот праг 
на толеранција е многу висок.

Безидејното дејствување на Заев на внатрешнопо-
литичкиот план се одвива исклучиво низ евтини попу-
листички постапки и ветувања од кои не само што досега 
не видовме ништо, туку и нема да има ништо, или ќе 
успее да има само „нешто“ набрзинка и краткорочно 
до изборите и до новото „потенцијално“ заземање на 
локалната власт низ општините и градовите во Ма-
кедонија, на што, како што и самиот вели, „се надева“. 
Тоа дека „се надева“ кажува многу, зашто очигледно 
и самиот станува свесен оти веќе сосема го исцрпил 
потенцијалот на сите свои внатрешни и надворешни 
адути за натамошни спектакуларни манипулации, и 
неговиот политички балон полека но сигурно се исти-
шува.

Да заклучиме:
„Успесите“ на Зоран Заев и на неговата квислин-

шка влада всушност се ужасни неуспеси и трагедија за 
Република Македонија и за македонскиот народ.
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Непогрешливо „мерило“ за тие „успеси“ на Заев 
и на неговата клика во меѓународната политика е тоа 
колку го имаат пофалено и тапкано по рамо Федери-
ка Могерини, Јоханес Хан, Џес Бејли, Бојко Борисов, 
Никос Коѕиас, Еди Рама, Самуел Жбогар, Кристиан 
Тимоние, Метју Нимиц и други надворешни „фактори“ 
за неговата голема „пресретливост“ и подлизурковска, 
предавничка сервилност во остварувањето на нивните 
идеи за тотално потчинување и разнебитување на Ре-
публика Македонија и на македонскиот народ. А тие, 
се разбира, апсолутно се презадоволни од неговиот 
неограничен колаборационизам и предавништво, па 
одвреме-навреме се препуштаат на тие охрабрувачки 
тапкања.

Непогрешливото „мерило“ за „успесите“ на Заев 
во внатрешната политика, пак, е тоа до која мера и 
со која брзина ги исполнува безобѕирните услови над 
„црвената линија“ од Тиранската платформа, т.е. до 
која мера и без задршка и двоумење ги реализира 
уценувачките барања на неговите големоалбански ко-
алициски парнери што го држат на власт. А тој тоа го 
прави со светлосна брзина и, исто како и во надво-
решната „политика“, сосема на своја рака, нанесувајќи 
т трајни и непопраавливи штети на Република Маке-
донија.

Прашање 1: Кој е среќен од наворешната политика 
на Заев?

Среќни се Европската Унија, НАТО, Република Бу-
гарија, Република Албанија и Република Грција.

Прашање 2: Кој е среќен од внатрешната политика 
на Зоран Заев?
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Среќни се носителите и промоторите на големоал-
банската политика во Република Македонија, што бр-
зински си ги остваруваат целите за нејзино редефини-
рање и претворање во двонационална држава.

Прашање 3: Кој е несрекен од „успесите“ на надво-
решната и внатрешната „политика“ на Зоран Заев и 
на неговите големоалбански коалициски партнери?

Несреќен е, допрва ќе биде уште понесреќен, а на 
крајот ќе биде трајно унесреќен македонскиот народ.

2 септември 2017, Република.мк Online
Полиtикаtа на Заев е само pразно Урраааа!
https://republika.mk/816567

Georg Long: “Macedonia, Thracia, Illyricum...” Blanchard & Lea, Phi-
ladelphia, 1856, (детал). Печатено со челична плоча, изворно коло-
рирано. Историска карта на Македонија во нејзините општопрепоз-
натливи граници, опремена со историска топонимија и терминоло-
гија. Збирка на Алдо Климан.
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5 сеptември 2017

СО ЗАЕВ ГО ДОПРЕВМЕ ДНОТО! НЕ ЈА ДАВАМЕ 
СВОЈАТА ТАТКОВИНА МАКЕДОНИЈА!

Копнееме по здрава демократија и вистинска прав-
на држава. Ова што ни се случува е лудило, хаос и 
насилство над разумот и правдата, особено сега со до-
несувањето на неуставниот Закон за употреба на јази-
ците. 

Зоран Заев со неколку остри, брзи предавнички, 
неуставни и незаконски, авторитарно и на своја рака 
повлечени потези, однадвор и однатре ги матира Ре-
публика Македонија и македонскиот народ. Но таа 
нагло вивната „ѕвезда опашарка Заев“ интензивно со-
горува пред наши очи и бргу ќе ја снема од ова по-
литичко небо! Време е да си го вратиме човечкото и 
национално достоинство и нормалниот општествен 
живот во својата татковина.

За изградба на убава, цврста, стабилна и функци-
онално хармонична зграда „што ќе допира до обла-
ците“, со која и во која ќе бидат пресреќни сите нејзини 
корисници, а надворешниот свет ќе запира пред неа за 
да ја гледа, да ја проучува како највисока културолошка 
и општествена доблест и да т се восхитува, а потоа за 
неа и за нејзините вредности и нејзината посебност да 
раскажува надалеку – е потребен врвен архитект, исклу-
чително надарен, поткован со највисоки стручни знае-
ња од архитектурата, градежништвото и од разни други 
мултидисциплинарни области, длабоко запознаен со 
историјата на архитектурата и со нејзините најважни 
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развојни фази, појави и дострели во минатото, како и 
со нејзините најактуелни современи трендови и насо-
ки во светот, и пред сс човек умен и разумен, стрплив 
и трпелив, што за таа сложена задача со почит и со 
доверба е одбран од луѓе рамни на себеси во секоја 
смисла, човек способен да презема и да се носи и со 
најтешка индивидулана одговорност за проектот, но и 
сосема отворен, толерантен и готов за инспиративна 
колегијална работа со голем и комплексен тим сора-
ботници од најразновидни специфични сфери, за си-
те заедно да ја остварат највисоката архитектонска и 
градителска цел – убаво, респектабилно, функционално 
и на секој начин препознатливо архитектонско дело. 

Таков благороден уметник, архитект-градител, ни-
когаш не брза хистерично веќе наредниот ден по пре-
земањето на обврската, без долгоречен и јасно, во 
секоја насока проучен и обмислен прецизен план, да 
натрупа арматури, бетон и цигли, „па што испадне“, 
туку пред воопшто и да ги направи првата скица и пр-
виот постудиозен нацрт и да го започне својот про-
ект, доаѓа на самото место на планираната градба за 
да види in situ што има таму од старите културолошки 
наслојки и објекти, не за утредента да довлечка багери 
и булдожери, грубо да ги урне и да ги срамни со земја 
за да направи нова амбиентална tabula rasa на која со 
него и со неговите идеи ќе започне светот, туку затоа да 
види на кој начин би можел тие стари вредни објекти 
и наслојки да ги вгради во својата творечка визија, или 
дури тој самиот авторски да се вгради во творечката 
визија на своите претходници, и не само да ги поврзе во 
природен континуитет времињата минати и сегашни, 
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туку и да им ја искаже заслужената почит на бројните 
генерации градители кои со иста таква одговорност и 
грижа настојувале да го облагородат и да го осмислат 
просторот со убавина, функционалност, духовност и 
други хуманистички вредности. 

Така е и со државата. За изградба на убаво орга-
низирана, достоинствена, здрава, цврста и стабилна, 
функционална држава по мера на човекот, потпрена  врз 
долгите, столетни и милениумски општохуманистич-
ки но и посебни национални искуства, држава пред која 
со восхит ќе го задржуваат својот здив и својот поглед 
соседните и најдалечните земји, пријателите и оние 
што не се тоа, за да се чудат и да се восхитуваат на таа 
единствена општествена градба, до подробности об-
мислена и најрационално и праведно структурирана 
за задоволување на сите сопствени животни и граѓан-
ски потреби, но и за успешна надворешно-политичка 
комуникација и соработка и соодветна врамнотежена 
економска размена со надворешниот свет – за изградба 
на таква држава е потребен навистина голем, пред сс 
исклучително општопризнаен чесен и достоинствен 
човек, со никаква морална, етичка, или не дај Боже 
криминална дамка или каква и да е друга срамотна 
афера и дубиоза на својот општествено-политички и 
граѓански лик; умен државник, водач со визија и со 
најреспектабилно знаење, особено од сферата на по-
литиката и политичката економија, човек на кој на 
прво место му се идеалите на доброто, просперитетот 
и достоинството на татковината и на неговиот народ, 
човек што одлично ги познава и највисоко ги вредну-
ва длабоката национална историја и култура врз чии 
темели, поставувани низ епски драматични луњи и 
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невремиња е создавана и создадена државата, човек за 
кој на сите им е познато дека има својство на освестен 
хуманист и космополит, но пред сс и над сс голем 
непоколеблив патриот, кој никогаш, под никакви ус-
ловувања, закани и уцени во интерес на туѓи државни, 
политички, воени или криминални интереси, нема да 
ги предаде и да ги продаде највисоките национални 
вредности и стојности на својата држава и на својот 
народ.

Таков благороден државник не се јавува како ѕвез-
да опашарка која доаѓа од никаде, болснува само 
кратко, преку ноќ, со брзинска револуција и пресврт, 
и особено не денес, во XXI век, кога народните соци-
јални и други револуции се најдалечно историско 
минато, а пак новите се исклучиво дизајниран, боја-
дисан (портокалов, розов или „шарен“) производ на 
обмислени и најбогато финансирани меѓународни за-
говори. Тој и таков благороден човек расте постапно 
во својот народ и со својот народ, вреднувајќи го 
секој свој човек, секој поединец, без оглед на нацио-
налност, раса, политичка, верска или каква и да е 
друга припадност, но вреднувајќи го и секое драго 
камче, секоја нежна тревка, секоја дробна капка вода 
на својата земја и секое и најмало делче на своето 
сакано небо. Таков човек се вика патриот и може да 
се овенча со титулата државник, зашто не е само по-
моден подлизурко на некои и на нечии минливи ег-
зибиционистички и авантуристички идеи однадвор, 
туку вистински претставник на својата држава и на-
ција, подеднакво модерен и актуелен во своето и во 
сите наредни времиња.
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Таков благороден државник кога ја презема власта, 
најнапред се опкружува, не со распашана тајфа сомни-
телни и кримогени типови прибрани кој од каде, туку 
со најврвни стручњаци од сите области, независно од 
нивната партиска, политичка или каква и да е друга 
припадност и определеност, непоткупливи, професи-
онално проверени и докажани во домашната и меѓу-
народнаta јавност, со истите оние високо морални, 
етички и хуманистички својства што го красат и него 
самиот, далеку од секоја примисла на каква и да е кри-
минална или антидржавна дамка и сенка на својот чо-
вечки граѓански лик. 

Таквиот државник-домаќин седнува со тие свои нај-
одбрани соработници, длабински ги проучува прет-
ходните текови во државните работи, внатрешни и 
меѓународни, до последниот цент се запознава со по-
стојните финансиски прилики и очекувања. Заедно со 
својот тим ја констатира општата состојба во држава-
та, а кога таква реална слика е создадена, официјално 
т се обраќа на јавноста и со сето тоа ја запознава, 
зацртувајќи ги основните назнаки за целите и за на-
тамошниот развој на општествено-економските пла-
нови што треба да се спроведат, и достоинствено бара 
и од народот со општ консензус да го поддржи во тие 
настојувања, стоејќи зад нив со својата одговорност. 
Но тоа не е возможно да се направи како во експрес-
лонец, во најкус можен рок од неколку дена, па нека се 
и 100 дена, но во секој случај создавање на таа и таква 
длабинска објективна слика не е возможно преку ноќ. 
Тоа подеднакво важи и за меѓународните односи. 

Затоа само сосема хистеричен човек, неразумен и 
апсолутно неспособен да ја врши највисоката власт во 
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државата, како квислиншкиот премиер Зоран Заев, 
веќе наредниот ден по доаѓањето на тоа место, по не-
отповикливите налози на своите бројни надворешни 
и домашните големоалбански уценувачи, на своја рака 
итно презема најрадикални внатрешни и меѓународ-
ни потези и активности, манијакално брзајќи да ги 
реализира од денес до утре, „зашто се нема време“, 
божем веќе наредниот ден ќе влеземе во НАТО и ќе 
ги започнеме преговорите за прием во ЕУ. Според 
таквото хистерично однесување и невидено панично 
забрзување на сите најважни и највитални процеси во 
државата за кои секогаш е потребно соодветно време и 
општ национален консензус, веднаш се виде неговото 
тотално политичко лудило и избезуменост, негови-
от најприземен, „шарен“ уличарски дилетантизам, но 
пред сс и над сс, до крај се разголи неговиот најбеден 
предавнички карактер од самото морално дно.

За жал, токму ова, најлошото, најстрашното, најбед-
ното нс задеси нас во Македонија со појавата на Зоран 
Заев. 

Околу однадвор издизајнираната и импортирана 
„шарена револуција“, за која веќе знаеме сс, се насобра 
најразличен свет, од оние обични, па и добронамерни, 
чесни, но излажани и заведени луѓе, само желни за 
квалитетни општествени промени, до ултра-левичари, 
полу-левичари, пара-левичари, анархисти, љубопитни 
денгуби, па оние сосема дезориентирани и животно не-
успешни типови, „бунтовници без причина“, лудаци, 
неранимајковци, насилници, уверени и неуверени 
социјалдемократи и шовинистички интриганти, од 
„наднационални“, „надвременски“ и „надграѓански“ 
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будали и тепајмајковци до најобични уличарски ште-
точини, и особено до оние бескрупулозни дебели 
кариеристи, кариеристи од сите видови, што во тие 
матни води си ја почувствуваа својата единствена, 
прва и последна шанса за брз лов на кожени фотелји и 
работни места. Да се урива „режимот“. 

Личност бр. 1 која можеше до крај да го исхистери-
зира и да го обедини сето тоа „шаренило без придавка“ 
беше безобѕирниот и подмолен социопатски и кри-
минален водач Зоран Заев, уценет од разни страни и 
на разни начини, и готов на сс, особено на безочно 
предавство. За него апсолутно никогаш нема да има 
поинакви зборови, а времето и народот ќе му судат, 
нему и на неговата предавничка клика, до последниот 
(нека не се лажат дека ќе има оправдувања со „парти-
ска заповедна одговорност“ и слични глупости), зашто 
со неколкуте најстравотни, вртолумни деструктивни 
потези, и само во неколку дена, Заев тотално и најбедно 
ни ја понижи нацијата, ни ја расшрафи државата, ни 
ја раздаде татковината на меѓународниот дивјачки ал-
чен панаѓур, и нс фрли на коленици. Со Зоран Заев 
го допревме дното. Го видовме и тоа најцрно црно 
зло во сиот негов бес и разурнувачко лудило. Така 
не постапуваат благородни градители и архитекти 
на државата, така не се гради ништо, така само се 
урива и се уништожува создаденото од генерации и 
генерации вредни луѓе. Овој најстрашен национален 
стрес што го доживеавме и што сеуште секојдневно го 
проживуваме поради неговото лудило и предавство е 
клучен момент за целосно разбудување! Сега ни е на-
вистина доста!
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Крајно време е силно да се оттурнеме од тоа дно до 
кајшто, давејќи нс безмилосно, нс потона Зоран Заев, 
и додека сеуште имаме здив во душата и сила во телото 
енергично да изнурнеме, да испливаме на површина 
од овој мрачен и болен хаос на самоуништување, да 
вдишеме нова надеж и да си го вратиме човечкото и 
национално достоинство и нормалниот општествен 
живот во својата татковина Република Македонија.

Македонија е рајска градина – затоа така безмилос-
но и безобѕирно се грабаат да ни ја земат!

Но душата на македонскиот народ е нашиот најго-
лем и неуништлив потенцијал. 

Да си ја сакаш татковината – тоа е нешто најнор-
мално, најчовечко и најубаво. 

Да си го сакаш својот народ – тоа е нешто најбла-
городно и најсвето. 

Да си го сакаш својот мајчин јазик – тоа значи да си 
ја сакаш својата божествена дарба, својата Песна над 
песните! 

Да сториме сс и да дадеме сс од себе за да не доз-
волиме подмолни грабежливци да ни го откраднат 
сето тоа и да го уништат – тоа е најголемиот дедовски 
и татковски завет што не можеме и не смееме никогаш 
да го изневериме и да го препуштиме на ваквата зла 
судбина што т ја наменил Зоран Заев со својата предав-
ничка клика и со своите големоалбански парнери.

Послушајте го овде нашето топло македонско срце 
како чука. Зарем ќе дозволиме тоа да ни го одземат и да 
ни го уништат? 

(Јордан Митев: „Изгрејсонце во Македонија“  https://
www.youtube.com/watch?v=mpgPCmuIn_I ).
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5 септември 2017, Република.мк Online
Со Заев го доpревме дноtо
https://republika.mk/817273

“Carte de la Turquie d’Europe desinée por l’usage des colléges”, Selv-
es fils, lithographe de l’Université, Париз, 1822, литографија. Убав, 
прецизен картографски труд, географски мошне коректен, освен 
испуштениот дел на западната територија на Македонија со Охрид-
ското езеро. Државата Грција сеуште не постои, но означен е неј-
зиниот простор јужно од Олимп. Авторите донесуваат и низа со-
времени македонски имиња на местата. Збирка на Алдо Климан.
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19 окtомври 2017

ХРОНИКА НА НАЈАВЕНАТА СМРТ НА ИМЕТО*
Nagovor na nacionalen suicid

Секојдневно сме сведоци дека вешто создадениот 
привид најчесто ја задскрива дури и најбруталната реал-
ност. Интуицијата и занењето на одделни поединци 
неретко на време сосема прецизно го детектираат сето 
тоа и енергично ја предупредуваат и ја алармираат 
општествената јавност, но опсесивната моќ на созда-
дената илузија и пријатноста на општиот status quo кој 
претставува вид на каква-таква рамнотежа се толку 
силни што обичниот човек најчесто ја свртува глава-
та и го трга погледот од секој „еретички“ став и сло-
бодното мислење, кои во интерес на препознавањето 
и осознавањето на понекогаш и најреалната закана и 
опасност го поткопуваат создаденото лажно спокој-
ство и укажуваат на големата измама.

Затоа ова мое обраќање не e ерес против пошироката 
европска стварност што денес нс опкружува и на која т 
припаѓаме и повеќе одошто тоа би го сакале, зашто не 
говорам како некој ладнокрвен набљудувач, туку како 
човек што длабоко го проживува и своето лично, но и 
колективното страдање на својот македонски народ кој 
конечно, по неговата вековна, тешка, достоинствена 
и херојска борба за слобода и независност, успеаја 

*Излагање на меѓународниот симпозиум на тема „Страдање“ (Patnja), 
одржан во Пула на 20 и 21 октомври 2017 година, во организација 
на списанието „Нова Истра“ и Истарскиот огранок на Друштвото на 
хрватските писатели (модератор: Борис Домагој Билетиќ).
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да го заведат со шарени евроатлантски илузии и 
лаги, го зашеметија и со безбројни дрски, отворени 
притисоци и уцени го наговорија на историски на-
ционален суицид. Од тие причини голем дел од маке-
донскиот народ го загуби компасот, налета на острата 
евроатлантска санта мраз и се распадна одвнатре, а 
го загуби компасот поради тоа што пред сс компасот 
го загуби и самата Европа и залута во безумна, без-
излезна евро-унитаристичка, хипербирократска магла, 
магла во која, доколку тоа го дозволиме, сс повеќе и сс 
поинтензивно ќе се гаснат суверенитетите на народите 
и на земјите членки, особено на оние помали, и во која 
дури допрва ќе се случуваат и ќе се случат уште низа 
национални катастрофи, несреќи и распаѓања, зашто 
на кормилото на ЕУ се наоѓа една препотентна, од 
својата моќ, благосостојба и славољубие шашардиса-
на, апсолутно самозаљубена европска политичка ели-
та која, како вонземјанинот од филмот „Осмиот пат-
ник“ (Alien) има само еден единствен порив и една 
единствена цел – да преживее сс, без оглед на цената и 
на последиците, и надуено да се перчи по бриселските 
и други европски и светски кулоари.

Всушност, сведоци сме на едно длабинско внатреш-
но распаѓање на некогашната прекрасна, полетна, 
хумана, солидарна Европа на чиј натамошен подем 
на таа трага сите се надевавме, и на кутро (а)морално 
преживување на денешната амбициозна но сосема не-
уверлива Европа, залунѕана во разни насоки и кон разни 
ќорсокаци, зафатена од најразновидни организациски 
грчови, ултрабирократски кочници и внатрешни ме-
ѓудржавни уцени од разни страни на разни страни. 
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Сведочиме на разводнување, изобличување и пораз 
на една уште пред нешто повеќе од два века првпат 
искажана благородна идеја за европско заедништво, 
што во далечната 1813 година прв ја сугерирал соци-
јалутопистот Анри де Сен-Симон во текстот „Бекон и 
неговото време“ во кој, додуша реторички, повикува 
на „воспоставување политичка установа заедничка за 
сите европски народи која политички би ги поврза-
ла и би ги зауздила нивните претерани национални 
стремежи“. Педесетина години подоцна, во 1867 годи-
на, најголемиот светски анархист Михаил Бакунин на 
Првиот конгрес на Лигата за мир во Женева, многу 
поодредено и сосема јасно повикува на уривање на 
трите големи централизирани феудални држави, ап-
солутистичката царска Русија, Австро-Унгарија и О-
томанското Царство: „Сеопшт мир е невозможен сс 
додека постојат централизирани држави. Ние, зна-
чи, мораме да го сакаме нивното распаѓање, за да 
може врз урнатините на тие целини, организирани 
низ деспотизам и освојување одозгора кон долу, да 
се развие, но овојпат организирана одоздола кон го-
ре, единствена слободна федерација на општините 
во провинции, провинциите во нации, нациите во 
Обединети држави на Европа“. Значи, сосема пара-
доксално, првото име на идната заедница на европски-
те држави т го даде токму анархистот Михаил Баку-
нин. По игра на околностите, во истата таа 1867 го-
дина се роди и Валтер Ратенау, идниот министер за 
надворешни работи на Вајмарската Република, кој, 
речиси во правилен циклус од педесетина години по 
говорот на Бакунин, повторно ќе ја афирмира идеја-
та за европско заедништво, особено низ економска 



353...

и трговска соработка и поврзување, за да се одбегнат 
идните можни војни меѓу европските земји. Но то-
гашните европски и германски политички лидери беа 
сосема глуви за тие негови размислувања и тој во 1922 
година е убиен во атентат. Годинава (2017) е одбележана 
60-годишнината од втемелувањето на Европската заед-
ница, како идејата за тој голем меѓународен проект да 
паднала само така од небо во 1957 година, цели 145 
години по Сен-Симон кого, се разбира, во тој јубилеен 
контекст воопшто никој не го ни спомна, како врпочем 
ни Бакунина, ниту Ратенау, зашто е многу пријатно да 
се перчиш со преземената слава на првенство, колку и 
да е тоа незаслужено.

Но што од сите тие релевантни примарни идеи е 
вградено и што воопшто од тоа остана во Европската 
заедница. т.е. денес во Европската Унија?

Што се однесува до идејата на Сен-Симон, од неа 
остана само она „зауздување на претераните национал-  
ни стремежи“, така што денес сс што не е ултраевропејско 
е „националистичко“. Што се однесува пак до Бакунин, 
неговата идеја само ја свртеа за 360 степени. Исчезнаа 
тогашните големи царства, а денес речиси на истите 
места пак имаме новоцивилизациски империи: Ев-
ропската Унија, со една, две или три брзини, која се 
создава токму деспотски – одозгора кон долу; ја имаме 
големата отфрлена Русија на чело на современата во-
ено-стопанска империја во настанување под името 
Руска Федерација, и ја имаме испонижуваната и от-
фрлена Турција која има потенцијал за создавање не-
каква новоотоманска стопанска и политичка импе-
ријална асоцијација. Што се однесува до идеите на 
Ратенау за поцврста економска поврзаност, поради 
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нивната евидентна прагматичност на тоа поле се 
отишло најдалеку, се разбира, со низа проблеми што 
и денес на сите нивоа на системот ги има премногу, 
но и во тој поглед нештата главно одат сс побавно и 
потешко, поправо со брегзитот на одреден начин се 
тргнало и наназад, што сега во ЕУ настојуваат да го 
забрзаат (или да го закрпат) со нешто сосема друго 
и поатрактивно: со сс поинтензивното одбрамбе-
но (читај: воено) внатрешно поврзување, за што од 
поодамна гласно сонуваше милитантниот Жан-Клод 
Јункер. Она, пак, што Бакунин им го префрлуваше 
на Кабе, Луј Блан, фуриеристите и сенсимонистите 
дека се „преокупирани со страста да ја измислуваат 
иднината, и оти сите се помалку или повеќе етатис-
ти“ – е, во таа 150 години стара но сугестивна слика 
современите европски лидери сосема се вклопуваат: 
врз неоетатистички основи измислуваат некаква нео-
стварлива, утопистичка, унитаристичка иднина на 
европските народи кои, според американскиот урнек 
(Американци), еднаш би требало да се чувствуваат, а 
веројатно и да се наречуваат само Европејци. Јас лично 
воопшто не сакам да бидам Европеец во поголема 
мера од она колку што со своето културно и духовно 
наследство мојот народ придонесе кон создавањето 
на европската култура и цивилизација, ниту во неко-
ја мера поголема од она што пошироката европска 
култура и цивилизација влијаеа врз обликувањето 
на културното и духовно наследство на мојот народ 
и на мене самиот. Јас не сакам да бидам никаков ев-
ропски граѓански надпатриот и надкосмополит, без 
национален идентитет, туку само тоа што сум и што 
сега перфидно ми го грабаат и ми го одземаат, и никако 
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не она што таму во некој оттуѓен европски кабинет 
некој си бирократ замислува дека би требало да би-
дам. Но, што се однесува до Република Македонија 
и до останатите земји на нашата бивша федеративна 
држава, процесот е исклучително прогресивен: еден 
помал, југословенски унитаристички хегемонизам бр-
зопотезно се заменува со друг, многу поголем и по-
софистициран, европски унитаристички хегемони-  
зам, кој, за волја на вистината, сеуште не се разбашка-
рил до крајност, во сета своја бесрамност, заради мно-
гуте внатрешни грижи и несогласици во ЕУ, но веќе 
јасно си го покажа вистинското непријатно лице.

Цената на таа евроатлантска забава е превисока за 
сите народи кои не беа присутни при првото качување 
на евроатлантскиот воз, туку почнаа постапно да се при-
клучуваат дури по распаѓањето на големиот соцреа-
листички блок, но никој немаше понеблагодарна и по-
тешка позиција од македонскиот народ, зашто пред-
историјата на негирањето на неговото постоење, на 
неговиот идентитет, на неговиот јазик и на културното 
наследство, предисторијата на грубите денационали-
заторски грчки, бугарски и српски атакувања во текот 
на целиот, и особено во вториот дел на XIX век, доде-
ка Македонија сеуште била една целина во рамките 
на останките на европскиот дел од Отоманското Цар-
ство, како и историјата на делењето и грабежот на 
македонските историски, географски и етнички тери-
тории, трае цели 150 години, до денешниот ден.

Тоа е предолг период за да можеме некој неупатен 
без многу објаснувања и толкувања да го проведеме 
низ длабоката шума на сложените историски вис-
тини, грубо контаминирани и крајно испреплетка-
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ни со речиси непроодниот честак од полувистини, 
лаги и псевдоисториски фантазмагории, креирани 
во освојувачките пропаганди и политики на соседните 
земји, што сс повеќе ќе се засилуваат, забрзуваат, ус-
ложнуваат и хистеризираат сс до денес, до овие тра-
гични настани за кои сега говориме. Но за овој тажен 
мементо на Република Македонија ќе биде доволно 
само да потсетиме на некои сурови историски факти 
во континуитетот на нивните збиднувања.

Во 1912 година, во Првата балканска војна што ја 
покренаа Србија, Бугарија, Грција и Црна Гора, освен 
протерувањето на отоманската власт од овој дел на 
Балканот, главна цел на првите три потписнички на 
воениот пакт била поделбата на Македонија, и тоа 
секому онолку колку што во тој општ хаос ќе успее 
да грабне. Втората балканска војна во 1913 година е 
поведена заради довршување и заокружување на тој 
освојувачки грабеж и заради конечно разместување 
на мрежата на новосоздадените политички грани-
ци на територијата на веќе поделената Македони-
ја која и порано, во сите предвоени, па се разбира и 
предилинденски пропаганди е третирана само како 
територија која едноставно треба да се подели по ис-
терувањето на турската власт, со домицилниот ма-
кедонски народ на кој потоа секој од освојувачите 
ќе му одредува и наметнува туѓо име и туѓ, српски, 
бугарски и грчки идентитет. Македонија е поделе-
на: најголемиот егејски дел, нешто poveќe од 51% 
од територијата, т припадна на Грција, пиринскиот 
дел т припадна на Бугарија, а вардарскиот дел на 
Кралството Србија, додека помал дел на крајниот запад 
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т припадна на Албанија. Најгрубите и највулгарни 
истребувачки и денационализаторски процеси над 
македонскиот народ дури тогаш земаа замав, а во Гр-
ција и со недвосмислени геноцидни белези. Кратко 
национално смирување и признавање македонскиот 
народ доби во својата Република Македонија во рам-
ките на СФРЈ, што, се разбира, не беше без остаток, 
поради заканувачкото унитаристичко нишало над се-
кој поизразен национален полет, што, меѓу другото, 
беше и една од најзначајните причини за распаѓањето 
на бившата држава. Сето друго е помалку или повеќе 
познато.

Но, за жал, не и за Република Македонија и за ма-
кедонскиот народ, чија драматична судбина, сега под 
строг надзор и во координирана евро-американска ор-
ганизација и режија, на најгруб и наприземен начин 
дефинитивно се приведува кон крај.

Со распаѓањето на СФРЈ кога е конституирана и 
независна и суверена Република Македонија, истите 
стари актери на грабежот веднаш, секој на свој начин, 
ставија некакво вето на нејзината иднина: Република 
Бугарија ја призна Македонија под нејзиното уставно 
име, но не ги призна македонскиот народ, македон-
скиот јазик и македонското национално-историско и 
културно наследство. Република Грција не го призна 
ни уставното име на Република Македонија ниту 
македонскиот народ. Република Албанија го призна 
македонскиот народ, но не и Република Македони-
ја под нејзиното уставно име. Република Србија ги 
призна и уставното име и македонскиот народ, но во 
светот остана запомнета морбидната слика на Воис-
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лав Шешељ искачен и виснат врз спомен-плочата на 
АСНОМ што бесно ја корнеше од ѕидот на манастирот 
Прохор Пчински, во кој на 2 август 1944 година е 
донесена одлуката за конституирање на АСНОМ во 
врвно законодавно тело на Македонија и за воведу-
вање на македонскиот јазик како официјален јазик 
во македонската држава. Актерите на актуелната по-
литика во Србија, во контекстот и во стилот на сите 
можни денешни меѓусебни евро-балкански уценувања 
пред вратите на ЕУ и НАТО сега се нафрлуваат и со 
можноста за повлекување на признавањето на устав-
ното име на Република Македонија.

Разрешувањето на тој Гордиев јазол Република Ма-
кедонија и македонскиот народ го видоа во влегување-
то во ЕУ и во НАТО, со што дефинитивно е запечатена 
судбината на вистинската независност. Јасно е дека 
практично и немало некакви други можности за избор, 
но ЕУ и НАТО, за жал, во свеста на македонскиот народ 
набргу добија претерано, речиси митско значење; 
главна мантра во Македонија стана, и особено денес 
е „евро-атлантски интеграции“, кон чија пропаганда 
и афирмација во Македонија значително придонесе 
и политичката унисоност околу тоа прашање во пар-
тиски екстремно биполарната држава. Но десниот 
конзервативен центар кој постојано и неоправда-
но го обвинуваат за македонски национализам им се 
најде на патот на евроатлантските агенди, особено 
поради нецивилизираното и неприфатливо грчко 
упорито барање за промена на уставното име на Ре-
публика Македонија, целосниот парламентарен бој-
кот и блокада од страна на опозиционата сосема 
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аморфна левица во нејзиното настојување и без 
демократски избори да се дограби до власт, како и 
нереалното зголемување и постојано проширување 
и проблематизирање на барањата на албанското мал-
цинство во Македонија, потоа создавањето неуставна, 
парадржавна и параправна институција – Специјално 
јавно обвинителство, и уште многу други ирационални 
нешта што овде не можат ни да се набројат ниту да 
се прераскажат. Сите тие нешта доведоа до тоа во 
македонското општество да зоврие и да кулминира 
со тнр. „шарена револуција“, една од оние обоени 
„револуции“ што, организирани и финансирани со 
средства од меѓународните центри на моќ, според ис-
тиот проверен урнек во последиве десетлетија врлу-
ваат низ посткомунистичка Европа.

И на предвремените парламентарни избори во де-
кември 2016 година според бројот на освоените пра-
тенички мандати повторно победи партијата ВМРО-      
-ДПМНЕ која беше на власт во последните 11 години и 
која, тоа треба по којзнае кој пат јасно да се нагласи, во 
сиот тој период коалираше со македонските албански 
победнички партии, сосема спротивно од впечатокот 
што можеше да се добие од пристрасното, особено 
европско медиумско премолчување на тој важен 
факт, често проследено и со пласирање на груби не-
вистини околу најпогубните актуелни збиднувања за 
Република Македонија и за македонскиот народ. Веш-
тачки е создаден лажен впечаток дека тие никако не 
сакаат да влезат во коалиција со албанските партии, 
и тоа со крајно некоректно и непрофесионално, ма-
лициозно премолчување на само еден мал но бес-
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крајно важен податок, а тоа е дека, иако меѓусебно 
со сосема спротивставени светогледи, македонските 
албански партии постизборно, значи измамувачки 
за избирачкото тело, во друга држава, во кабинетот 
на албанскиот премиер Еди Рама, ја составија и ја 
потпишаа тнр. Тиранска платформа, што ја поддржа 
и косовскиот премиер Хашим Тачи, со која божем 
имаа намера да влезат во коалиција со победничката 
партија ВМРО-ДПМНЕ. Но, очекувано, таа тоа го одби, 
зашто веднаш стана јасно дека Тиранската платфор-
ма до последната буква и до последната запирка е 
недвосмислена програма на големоалбанската поли-
тика во Македонија, и доколку и официјално се 
прифати, таа станува основа за целосно редефинирање 
на Македонија од унитарна во бинационална и дво-
јазична македонско-албанска држава, иако за тоа не 
постојат никакви уставни ниту правни основи, дотолку 
повеќе што во Република Македонија уште од 2002 
година не е одржан официјален, успешно организиран 
општ попис на населението со што би се утврдила 
вистинската демографска состојба во државата и би 
се видело дали се точни или едноставно измислени и 
напомпани бројките со кои континуирано се служи, 
подобро речено манипулира албанската страна, твр-
дејќи дека на целата територија на Република Маке-
донија има повеќе од 20%, па дури и 35% албанско 
малцинско население.

Победничката партија ВМРО-ДПМНЕ затоа вед-
наш ја отфрли таа коалиција како неприфатлива, до-
толку повеќе што албанските партии потписнички 
на Тиранската платформа децидно и беспоговорно 
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изјавија дека тој документ е црвена линија под која 
нема да одат ниту за педа.

По незапомнетите и во меѓународната политичка 
и дипломатска практика непознати и неприфатливи 
притисоци и општа трчаница на највисоката европска 
дипломатија, како и на американската и европските 
амбасади во Скопје, мандатот за составување на но-
ва влада му е доделен на лидерот на СДСМ Зоран 
Заев, кој две години го предводеше организирање-
то на дестабилизирачкиот хаос во Македонија и кој 
буквално за 5 минутки ги прифати сите уценувачки 
услови од Тиранската платформа, отворајќи го ле-
галниот, парламентарен пат за албанизација на Ре-
публика Македонија, т.е. за нејзино претворање во 
бинационална и двојазична држава, со потенцијално 
формирање кантони. На 27 април 2017 година во 
македонското Собрание е извршен државен удар и 
новосоздаденото парламентарно мнозинство на маке-
донските социјалдемократи и албанските партии за 
спикер го избраа Талат Џафери, воено-политичкиот 
конвертит, кој најнапред беше офицер на ЈНА, па 
офицер во Армијата на Република Македонија, а потоа 
еден од водачите и висок воен функционер во редовите 
на побунетите Албанци во 2001 година, а со неговото 
инсталирање на чело на парламентот тој стана и втор 
човек во воената и државната хиерархија на Република 
Македонија, веднаш до претседателот на државата. 
Во рамките на само еден час од извршениот државен 
удар една-по-друга стасуваа честитки и изрази на под-
дршка од европските челници, на дел од амбасадите 
на европските земји во Скопје, од амбасадата на ЕУ и, 
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се разбира, од американската амбасада до Зоран Заев 
и до Талат Џафери, кој веќе во првиот работен ден на 
својата работна маса во Собранието, до македонското 
знаме го „забоде“ и знамето на Република Албанија, 
јасно одредувајќи ја насоката на претстојната, за Ре-
публика Македонија тотално деструктивна и разгра-
дувачка политика.

Само неколку дена по конституирањето на нова-
та влада со сите јасно препознатливи марионетски 
карактеристики, новоизбраниот премиер Заев, со 
цел, како што тврдеше, „да ги забрза процесите на 
евро-атлантското придружување“, се стрча во Со-
фија и таму urbi et orbi изјави дека македонскиот и 
бугарскиот народ се ист народ и оти нивната историја 
е заедничка, како и тоа дека веднаш ќе се пристапи 
кон пишување нови учебници во кои, согласно со 
новата реалност, ќе се реинтерпретира целокупното 
историско и културно минато на македонскиот народ. 
За понижувањето да биде што поголемо и помачно, 
веќе на 1 август, токму спроти најголемиот и најсвет 
македонски национален празник Илинден, во Скопје 
дојде бугарскиот премиер Бојко Борисов со кој Заев 
потпиша договор за добрососедска соработка, до-
говор со кој во целост се поништува македонскиот 
национален и културен идентитет, постоењето на 
македонскиот народ и на македонскиот јазик пред 
1991 година. Во Бугарија се славеше, во Македонија се 
тагуваше! Лудилото и понижувањето на македонскиот 
народ продолжи и утредента, на 2 август, кога на едно 
од најславните македонски историски места Мечкин 
Камен кај Крушево, каде што со децении секоја година 
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на најсвечените прослави на Илинденското востание и 
на Крушевската Република се собираа илјадници маке-
донски граѓани, пред малубројната, едвај прибрана и 
прикрпена своја партиска публика говореше Талат 
Џафери, кој за Илинден навистина ниту знаеше ниту 
имаше што да каже, освен дека во востанието во од-
реден број учествувале и Албанци, како тоа да било 
најглавна карактеристика на тие големи историски 
настани, и како тоа да не т било веќе познато на маке-
донската и на пошироката јавност.

Во меѓувреме во Македонија, по покана од нова-
та марионетска влада на Заев, стаса поголема група 
меѓународни стручњаци, како своевидни стечајни у-
правители на државата, за да го одредат и да го пред-
ложат натамошниот тек на настаните, особено околу 
договорот за новото име на Република Македонија. И 
сето тоа, сите тие најпресудни нешта за судбината на 
македонската нација се случуваа во рамките на само 
еден месец, и тоа во најтесен круг на одлучување на 
двајца-тројца луѓе, со цел, како што постојано и упорито 
повторуваа во владата, „да се забрза процесот на евро-
атлантските интеграции“. Во исто време македонскиот 
министер за надворешни работи Никола Димитров во 
Атина се сретна со грчкиот министер за надворешни 
работи Никос Коѕиас. При брзата возвратна посе-
та на Коѕиас на Скопје, тој, циничен до болка, му 
предлага на Димитров да го тестираат новото можно 
име за Република Македонија кое би било „Северна 
земја“. Димитров и Коѕиас веднаш ги започнаа и дого-
ворите околу менувањето на содржините на маке-
донските учебници од кои ќе се исфрлуваат, како што 
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беше речено, „македонистичките иредентистички со-
држини“, а „за возврат на добрата волја на Скопје“ 
Грција ќе помогнела од европските фондови да се 
осигураат средства за уривање и одстранување од 
главниот град на Македонија на сите споменици на 
познатите историски личности врз кои Грција полага 
свое историско право.

По неодамна завршените локални избори во Ма-
кедонија на кои Заев и неговите албански коалицис-
ки партнери освоија најголем број градоначалнички 
и советнички мандати, Заев веднаш упати барање до 
американскиот медијатор во преговорите за промена 
на името на Република Македонија Метју Нимиц итно, 
во најкус можен рок, да дојде со свој нов предлог за 
името, надевајќи се, како што изјави, дека проблемот 
со името наскоро ќе биде решен и оти конечно ќе се 
отвори пат за брзо влегување, се разбира, на некоја 
аморфна земја под некое ново, измислено, непознато 
име во ЕУ и во НАТО. Американската администрација, 
како и вообичаено од високо, најави дека нема да 
има промени на границите, но и така тоа сега е само 
прашање на некаков нов земјовид во кој веќе нема да 
го има името Република Македонија, зашто и САД и 
НАТО и Европската Унија всушност ги интересираат 
само и исклучиво територијата, природните ресурси              
и евтината работна сила на чипирани и обесправени 
луѓе.

„Шок, болка и срам поради личната беспомошност“ 
– тоа се зборовите на Јосиф Бродски на кои овде си 
приспомнувам, зашто најдобро прилегаат кон мојата 
лична, а длабоко верувам и кон вистинската емотивна 
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состојба на најголемиот дел од македонскиот народ кој 
не го прифаќа ова што му се случува. Но со грубото, 
незапомнето меѓународно мешање и политичко насил-
ство, и со стравотното внатремакедонско предавство 
на Заев и на неговата клика, на македонскиот народ 
му е одземена силата и можноста да управува со соп-
ствената судбина. Одозгора, од личниот животен крст 
и од крстот на мојот несреќен народ гледам како нс 
уништожуваат, небаре сме бедни сирачиња и луди 
босоноги и гологлави дечиња што за последен пат 
нс разделуваат едни од другите, нс раздробуваат и 
нс разведуваат на разни страни, и зад нас ги корнат 
сите корења и коренчиња, и ја спалуваат секоја наша 
и последна трага.

Македонија денес веќе не е ни само територија, зем-  
ја, terra, туку стаклен европски терариум во кој пред 
очите на светот, премногу рамнодушен, премногу 
циничен или само премногу љубопитен, се одвива мор-
ничавата драма на поништување на нејзиното име, со 
кое ќе умрат и сите други највитални нешта, и народот, 
и јазикот, и историјата, и културата. Како фрапира-
но, парализирано заморче што т го препуштија на 
судбината-змија, зашеметениот, избезумен и загубен, 
македонскиот народ денес само бледо и втренчено го 
фиксира погледот кон нешто бело, зелено, црвено, 
сино, во трепетливите, хипнотизирачки концентрич-      
ни кругови од 28 и сс помалку ѕвездички, и во различ-
ните надреално растечки симболи и евроатлантски во-
ени знаци што заслепувачки се спуштаат сс поблиску 
и поблиску, и како блесаво насмевнат пациент со ви-
сока температура, воопшто не гледа, или не гледа ба-
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рем оној голем заведен дел, дека одамна познатите 
предатори, охрабрени од европската и американската 
хегемонистичка политика на Балканот, сега веќе сосема 
решително од разни страни, полека, лежерно, ритуално 
лазат кон него, и притоа никаде не се брзаат, зашто 
столетната хроника на најавената смрт на неговото 
име и на крадењето на неговата историја, култура, ја-
зикот и идентитетот сега се приведува кон крај, а ви-
соките ѕидови на терариумот и уште повисокото и 
понедостижно небо, зад кои и подземно и надземно и 
на сите можни начини, а пред сс самозаљубено си се 
клацка Европа врз својата стара слава и новиот лажен 
сјај, всушност се од непробојно стакло што како леќа 
само илузорно ги зголемува нештата. Како ротирачки-
те огледални фарови на некој предалечен морски срт 
тие хистерично го предимензионираат европскиот сјај 
кој одамна, веќе многу одамна таму е згаснат, и тоа е 
само светлина што како сјајот од некогашните далечни, 
одамна исчезнати ѕвезди, сеуште праволински патува 
кон нас, а само малубројните се сосема освестени и 
знаат дека тој дел од европскиот космос е сосема пра-
зен и мртов, додека мнозинството и натаму невино 
сонува со некакви космополитски шатлови (што во-
општо ги нема) да се упати таму, во тој земен рај. Се 
разбира, зборувам за изневерениот европски духовен 
и цивилизациски рај и сјај, од кој остана само децент-
но дизајнираниот бренд со економска и културолошка 
подлога под името „Европска Унија“ за дневна меѓу-
народна маркетиншко-политичка употреба, зад кој 
меѓутоа стои само еден голем дисконтен магазин со 
морално скисната евроатлантска бирокртатска сто-
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ка. Затоа никако и на никаков начин не треба да се 
изедначува поимот евроpска кулtура со поимот Ев-
роpска Унија. Тоа се два дијаметрално спротивни 
појма, но овој вториот поим е тој што ни го продава 
првиот како сопствен бренд што апсолутно со ништо 
не го заслужил. Сето останато е само лага и обично 
заведување.

За жал, со морбидната појава на квислингот Зо-
ран Заев во македонскиот народ се зароди и се случи 
најстравотно велепредавство во современиот свет, нај-
беден и наприземен човечки акт. Се случи измама со 
национални димензии, игра за лековерниот народ: три 
кутувчиња кибрит и топче од станиол. Но тоа е само 
еден трагично изнајден меѓународен, од ЕУ и од НАТО 
измислен modus operandi, катализатор кој поправо е 
фунебрален modus morendi кој овозможи сите нешта до 
неверојатност да се забрзаат, илузијата да стане не само 
уверлива, туку и чиста реалност, експериментот на са-
моукинувањето и на парламентарното „демократско“ 
самоубиство на македонскиот народ како единствен 
феномен во светската историја да успее пред очите на 
оние евроатлантски малоумници што го изведуваат 
тоа и пред очите на оние за кои го изведуваат, иако тој 
експеримент е всушност само најбанално палење на 
кибритче што кратко ќе болсне, ќе пламне и едноставо 
ќе згасне, со што тој сосема бесмислен, а всушност по-
разно и далекусежно катастрофален експеримент, ќе 
заврши во истиот момент.

Се прашувам што т треба тоа на Европа? Каква е 
тоа идиотска забава? Зошто толку длабоко се урна во 
неморал и нехуманост? Зошто како беден, поткуплив 
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фудбалски судија на едни им дава црвени картони, а на 
други им подарува пенали? Зарем сите тие што го пра-
ват сево ова не се исто така смртни и зарем трагедија-
та на македонскиот народ што ја предизвикуваат нема 
далеку во времето да ги надживее? Зошто Европа 
денес, во XXI век, се дави во тој политички и морален 
содомо-хедонизам, во тоа прејадување и опијување 
со бесмисла и глупости? Како го дозволивме тоа тие 
орвеловски мрачни и безначајни бирократи со црни 
чанти и вратоврски да завладеат со нас, со нашите 
чувства, но пред сс и над сс со нашиот еразмовски, 
моровски, волтеровски, раселовски, сартровски ум? 
Како само така т се препуштивме на таа европска по-
литичко-бирократска-банкарско-криминално-воена 
муволовка, на тој ужасен вирус на ахумана празнина 
и на безидејно и бесмислено политичко дрдорење?

На ова место си спомнувам за охрабрувачките и 
утешителни зборови на Ганди: „Ниту една земја ни-
когаш не се издигнала без да биде пречистена во огнот 
на страдањето“. Неизмерно би бил среќен кога така би 
било и со мојата најсакана татковина Македонија, и 
со мојот добар, благ, мирољубив македонски народ, и 
со мојот преубав македонски јазик, и со прекрасната, 
инспиративна култура, и над сс со бесмртната маке-
донска музика и песна, и токму и само како македон-
ска (!) ценета и почитувана низ целиот свет. Но се 
плашам дека сега е предоцна за тоа. Неизлечливата 
автоимуна, однатре разурнувачка и разјадувачка бо-
лест на народот-дете кој никогаш во својата севкуп-
ност и полнина не израснал до крај, до својата це-
лосна национална зрелост, кој не успеа да излезе 
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од сопствениот национален пубертет и да ја доведе 
својата преродба до крај, зашто едноставно другите 
тоа никогаш не му го дозволуваа и, еве, и натаму бесно 
не му дозволуваат, бидејќи цели сто и педесет години 
пред негови очи крвнички, на сите можни начини, 
со предавства и измами му ги убиваа најдобрите си-
нови и ќерки, и непрестајно го заведуваа, го лажеа и 
го лажеа, а хроничното чувство на несигурност и на 
самопрезир како кај дете сираче кое цел живот сите 
само го поттурнуваат, сега дефинитивно смртно е 
влошено и со серазјадувачките метастази на големата 
евро-атлантска шарена лага која со својата заводлива 
псевдо-космополитска прегратка и со непотрошени-
те дози на унитаризми, балкански, европски и секакви 
други, го укинува и го гасне сето она што природни-
те народи ги правеше народи: нивната посебност, 
нивната внатрешна убавина и духовност, нивните 
длабоки, благородни традиции и нивната национална 
самосвест, и сето тоа во име на некој нов, на рамна 
црта испеглан свет. И, се разбира, еве, најнапред го 
напаѓа најкревкото, најранливото место, атакува врз 
Македонија која никому ништо не му згрешила, ос-
вен што е преубава и на секој начин прескапоцена, 
поради што на немилосрдните освојувачи отсекогаш 
им била балканско тројанско јаболко на судири и 
грабежи, а сега, за жал, е само одгризок со кој по ме-
ѓународната дипломатска кал веќе 25 години како 
со топка си играат нејзините први соседи, како и ев-
ропските лидери и нивните надреално злобни амба-
садори во Македонија, предводени од капитенот на 
тој сомнамбулски тим, американскиот амбасадор во 
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Скопје Џес Бејли, главен ништителски злодух. Кога 
сите тие распаметени, безмилосни извршители над 
македонската душа, над македонскиот идентитет и 
над македонската држава конечно ќе си заминат од 
Македонија – зад себе ќе остават само застрашувачка 
пустелија, постцивилизациска урнатина на земјата 
(се разбира, во национална, духовна и култоролошка 
смисла) – земја којашто беше и за секогаш ќе остане 
колепка на една од најголемите светски цивилизаци-
ски придобивки и благодати – општословенската пис-
меност и култура.

19 ноември 2017, Реpублика.мк Online 
Хроника на најавенаtа смрt на имеtо
(http://republika.mk/847916)
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21 ноември 2017

ЗАПОЧНА КАНИБАЛСКАТА 
„АНТИШАРЕНА ШАРЕНА РЕВОЛУЦИЈА“

Дали „шарената револуција“ почна да ги јаде сво-
ите деца, или „шарените“ си ја јадат својата „шарена 
револуција“, или пак станува збор само за нехигиен-
ска угостителска услуга во која „шарените келнери“ 
на поддавалник, со сервилни предавнички насмевки, 
им ја послужија Република Македонија на нејзините 
историски грозоморно алчни непријатели, мрзители 
и грабежливци од соседството, како и на најопасни, 
софистицирано организирани криминални групи и 
поединци? Тоа не е никакво шекспировско праша-
ње. За тоа постои само еден единствен збор: велепре-
давство! 

Реалниот живот и вистинските историски наста-
ни не се целулоидна филмска лента која може да се 
врати на почеток и одново да се прикажува според 
вашиот ќеф, или да се крати и да се премонтира на 
местата што post festum не ви се допаѓаат. За она што 
се случило веќе нема условна глаголска форма: ех, да 
било вака или онака, да не се случеше ова или она, 
да било поинаку... Тоа се само дрдорења! Зашто ре-
алниот живот и вистинските историски настани се 
шанса за трајна добивка или сериозна закана за трајна 
загуба. Но, добиваат само оние што во секој момент 
живеат во реалноста, знаат каде се наоѓаат и што пра-
ват, и оти настаните се одвиваат во реалното време, па 
според тоа свесно и сосема насочено се однесуваат, а 
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апсолутно и неповратно губат оние што мислат дека 
реалната политика е „шарена“ детска градинка, па 
ако одеднаш почне да не им се допаѓа играта што ја 
започнале самите, или ако играта стане премногу 
груба и опасна, си мислат: ајде де, утре сабајле ќе ја 
започнеме одново, но поумно, на поубав начин. Но 
нема ништо од тоа! Што било – било! Готово е! Во 
најсудбоносните и најдраматични историски моменти 
за нашата македонска нација и за нашата македонска 
држава што ги проживувавме во изминативе некол-
ку години, и особено во изминативе шест месеци од 
инсталирањето на „шарената“ квислиншка влада, 
што, како што вели големиот македонски поет Гане 
Тодоровски, со „горчливи голтки непремолк“ ги ис-
традувавме и ги истрадуваме и денес, секоја загубе-
на минутка беше и засекогаш останува една загубена 
битка, секоја загубена битка беше и засекогаш останува 
едно загубено поприште, и пат без враќање, пат кон 
целосен национален пораз и исчезнување.

Оние што, како господин Владимир Милчин и не-
говите, актуелни штотуку ангажирани поддржувачи на 
фејсбук, мислеа дека „кревањето“ најступидна можна 
импортирана и крајно приземна „шарена револуција“ 
и безобѕирно уривање на татковината однадвор и 
однатре, и разјадувањето и делењето на нејзината ср-
цевина – народот, е најобична детска игра, сега кога сс 
е готово – no more Republic of Macedonia! – нека не се 
посипуваат пред нас бедно со пепел, раскажувајќи ни 
по своите профили прикаски за тоа како Француската 
и Октомвриската револуција ги јаделе сопствените де-
ца, па  ете, сега тоа се случува и со нивната „шарена 
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револуција“. Со оглед на тоа што „јадењето сопствени 
деца“ е апсолутно општо место во историјата што се 
учи веќе во средно училиште, се прашувам зошто тие 
големи „шарени“ интелектуални лидери воопшто ја 
започнуваа таа своја „револуција“ кога од историјата 
знаеја дека таа ќе ги изеде, или, пак, дека тие неа ќе 
ја лапнат, освен ако не беше во прашање најобичен 
свински гурманлак и преждерување со глупости, бес-
мислици и егзистенцијално и психофизичко малтре-
тирање на нормалните луѓе, на обичниот македонски 
човек, и обид за насилно преземање на власта во др-
жавата, за што беа, а така и се покажаа, целосно не-
компетентни и тотално импотентни. 

Е па, господа „шарени“, по сето она страшно, ужас-
но, непростливо и непоправливо што го сторивте на 
најбесен, агоничен начин, исполнет со исконска ом-
раза кон својот род и кон својот дом, не можете сега 
наеднаш да излезете од својата „шарена“ игра и да ја 
пренасочувате реката на настаните кон некоја друга, 
добра, позитивна цел, зашто со невидено лудило и 
глупост го прекопачивте и т го уништивте нејзиното 
корито, а бистрите национални води што хистерично 
ги заматувавте и ги замативте до црнило се прелеаја 
и се разлеаја на сите страни. Го испразнивте нивното 
длабоко корито, за да ги наводните туѓите полиња. 
Си спомнувате ли како уште вчера викавте: „Ајде бе, 
Заев, премини го веќе еднаш Рубикот!“ И Заев со сите 
вас го премина. И се виде како! Но таму, од друга-
та страна на „Рубиконот“, господа „шарени“, таму 
ја нема Рајската градина што ја ветувавте, туку само 
пустелија и ништожност! Како слепците на Бројгел, 
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таму, кон пропаст го упативте, таму го водевте и до 
пропаст го доведовте македонскиот народ!

А сега кога „на голо“ се виде работата, наеднаш се 
разбудивте, и глеј! – се свестивте и ни раскажувате ка-
нибалски прикаски за заемното ждерење на вашата 
„шарена револуција“ и нејзините „шарени“ деца 
едни со другите. Како тоа наеднаш ви дојде умот?! 
Што е тоа што кај вашиот fürer Заев одеднаш толку ве 
налути за токму сега да реагирате! Зарем е во праша-
ње неговото негирање на бугарскиот фашизам и на 
бугарските фашистички злосторства во Македонија? 
Ма, ве молам! Па, во сите светски учебници од јуж-
ниот до северниот пол, и од Кина до Америка, и во 
целокупната светска референтна литература тие фак-
ти за бугарскиот фашизам се апсолутно познати. Зарем 
стравувате дека вашиот официјален „историчар“ Заев 
сега ќе ја исправи историјата и на Бугарите ќе им 
подари аболиција и историска невиност за тој нивен 
мрачен период? Тоа не е и не може да биде причи-
на за вашата ненадејна голема возбуда и повторното 
„фејсбук-зацврстување на револуционерните редо-
ви“ и започнување на некоја нова, сега „Шарена ан-
тишарена револуција“. Периодот на бугарскиот фа-
шизам, подеднакво црн како и сите фашизми, е само 
едно мало делче, одсечка од едвај неколку историски 
години, во однос на столетната славна македонска 
историја што низ неколку идиотски потези на ва-
шиот љубен водач и голем „револуционер“ Заев ја 
сомлевте во прав и пепел без да ви трепне окото и без 
да зборнете зборче за тоа. Каде бевте да го кренете 
својот „шарен“ глас кога вашиот ненадминливо при-
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митивен лидер Заев за пет минутки си ја пригрли ка-
ко своја ултрашовинистичката големоалбанска Тиран-
ска платформа и за сите времиња ја закопа судбината на 
македонската унитарна држава? Каде бевте да се огласи-
те на мизерното предавство на вашиот квислиншки пре-
миер Заев, кога на Бугарија, насмеан од уво до уво, пре-
давнички т ги предаде златните клучеви на севкупната 
наша македонска историја, на нашето име, на нашиот 
идентитет, на нашето културно-историско наследство? 
Каде бевте да го браните славното македонско име на на-
шите најголеми синови од културното и историското 
минато, нашите преродбеници, нашите незаборавни 
револуционери од светско значење, Гоце Делчев, Јане 
Сандански... Ченто... и сите други пожртвувани бор-
ци за македонска слобода и независност? Каде бевте 
да го браните достоинството на Мечкин Камен и на 
нашето славно Илинденско востание што со својот 
„говорнички талент“ пред целата светска јавност го 
испонижи албанскиот одметник и со државен удар 
изведен од вашите „шарени“ пратеници незаконски 
инсталиран спикер на Собранието Талат Џафери, 
кому таму никако не му беше местото? Каде бевте 
кога вашиот дипломатски „(а)нуспроизвод“ Никола 
Димитров среде Скопје, гуштерски лазејќи по земи 
пред циничниот Никос Коѕиас им го правеше ќефот 
на Грците и со него го тестираше понижувачкото име 
за Македонија “Северна земја“, ветувајки им сс што 
побараа? Каде бевте кога бедникот Заев вазалски и 
бездушно го повика Метју Нимиц да дојде што по-
бргу со предлог за новото име на нашата татковина 
Република Македонија, како да го вика на некаква 
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приватна семејна крштевка во Муртино?! Каде бевте 
да им кажете “доста!“ на крајно невоспитаните и дрски 
странски амбасадори во Македонија што до гуша и 
преку глава се извалкаа со плеткање во македонскиот 
демократски живот и, исто како вас, ликуваа со секој 
нов пораз на македонската правна држава, денес до-
ведена до самиот раб на постоењето како таква?!  

Сето она што ни беше најважно и најсвето во жи-
вотот, нашето убаво македонско име, нашата преубава 
татковина Република Македонија со која со крената 
глава се гордеевме секаде во светот, нашиот најпоетски 
македонски јазик, еден од најстарите и најубави јазици, 
нашето пребогато културно минато и сета наша тешка 
но достоинствена историја – сето тоа му го доверивте 
на „шарениот револуционер“, бескрупулозен лудак и 
докажан криминалец Зоран Заев, кој, свесен за својот 
криминал, кукавички бега и бедно се извлекува од 
рочиште до рочиште, зашто знае дека таму, на судот, 
сс повеќе се стеснува отворот на лејката на правдата, 
и јасно му е дека кога конечно ќе стаса до најтесното 
место – таму и ќе заглави.

Затоа, сите вие „антишарени шарени бунтовници и 
револуционери“ штотуку испотпишани по фејсбуци-
те, ако мислите дека сега со својата нова разбуричкана 
морална дијареа „Антишарена шарена револуција“, 
со вашето „несогласување“ со Заев околу бугарскиот 
фашизам повторно ќе се наметнете како логистика 
на некој нов продуктивен „револуционерен“ пресврт 
– бескрајно се лажете. Прво, вас Заев и неговата под-
молна клика и шовинистичките големоалбански пар-
тнери воопшто не ве е... ни за сува слива. Второ, и да-
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леку поважно е тоа што вие немате никакво морално 
право на ништо друго, освен бедно и мизерно да си 
молчите, зашто не само што сте директни соучесници 
во најголемото, најпресудно и во светската истори-
ја невидено злосторство над македонскиот народ и над 
нашата татковина, туку тој злостор се зароди и тргна 
токму од вашите предавнички срца. Ни ја уништив-
те државата, ни го уништивте народот, и од тој 
најстравотен библиски грев нема никогаш да се ос-
лободите, како ни од општиот длабок презир – и на-
шиот, македонски, и на оние грабежливци на кои 
нс предадовте и кои слатко, подмолно се кикотеа во 
себеси додека гледаа како фенемонално успешно го 
изведувате својот надреален лудачки перформанс на 
национално самоубиство.

21 noemvri 2017, Република.мк Online
Заpочна канибалскаtа „Анtишарена шарена револуција“
https://republika.mk/849589

21 noemvri 2017, Македонски медиа сервис Online
Заpочна канибалскаtа „Анtишарена шарена револуција“
mms.mk/v2/news/
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13 декември 2017

ОПОЗИЦИЈАТА ТРЕБА ИТНО ДА ИЗЛЕЗЕ 
ОД ОБЕСМИСЛЕНИОТ ФЕЈК-ПАРЛАМЕНТ

„Разумен човек треба да се раководи од следниве 
принципи во однос на својата држава: треба да говори 
ако смета дека со државата не се управува добро, но 
само доколку не говори залудно или доколку за не-
говите зборови не му се заканува смртна казна“. 

Овој цитат е наведен од прочуеното Седмо писмо 
на Платон, а се однесува на безмилосниот тиран од 
Сиракуза Дионисие II, но дека античкото лице на 
тиранијата не се разликува многу од нејзиното со-
временото лице, еуфемистички а сепак сликовито на-
речено „демократура“, трагично може да се види врз 
црниот пример на актуелните политички и државни 
прилики во Република Македонија. Поимот „смртна 
казна“ воопшто не е нужно да се замени со појмовите 
од македонското општествено секојдневие како што 
се „политички и судски прогони, апсења, физичко и 
психолошко малтретирање и застрашување на граѓа-
ните и сл.“, зашто политичкиот терор што во момен-
тов е на дело во нашава земја е апсолутно еднаков на 
ментална и психолошка смртна казна за секој оној по-
единец што е сосема освестен дека на најгруб начин и 
неповратно му ги убиваат татковината, името и иден-
титетот. Човек без своето име, без својот идентитет 
и без своја татковина е жив мртовец. Од времето на 
Платон до трагичното македонско денес е сменет са-
мо моделот на извршувањето на смртната казна, од 
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физичка кон ментална, која според патентираниот 
психо-садистички урнек на квислиншкиот премиер 
Заев во исто време е и индивидуална, и масовна – те. 
национална.  

Со меѓународното инсталирање на власт на Зоран 
Заев и на неговата партиска и големоалбанска кли-
ка, започна бескрупулозното касапење на Република 
Македонија, така што во еден неверојатен и во совре-
мениот свет невиден политички блиц-криг во траење 
од само неколку месеци таа сосема е раздржавена и 
во уставна, и во правна, и во органзациска, и пред сс 
и над сс во демократска смисла. Во изминативе шест 
месеци, а така ќе биде и во наредните шест месеци, сс 
додека не се докусури, се приведува кон крај софис-
тицираната специјална војна за (само)уништување на 
македонскиот народ и на неговата држава Република 
Македонија, а прв чекор во таа насока беше по најбрза 
можна постапка во неа да се наметне далтоновско без-
законие, што со успех е изведено и сега се спроведува. 
Изминатите 150 години беа херојско време на борба 
за национална и социјална слобода и создавање своја 
самостојна и независна држава, херојско време на ма-
кедонските јунаци и на целиот македонски народ. Но 
дојде зорт-заман еден беден предавник сето тоа да го 
поништи и да го пребрише во само неколку месеци, 
претрчани од лага до лага, од предавство до предав-
ство, од одложено судско рочиште до одложено судско 
рочиште за сторен криминал. 

Надреално е и несфатливо што во однос на нај-
важните и најсудбоносни прашања за македонскиот 
народ и за македонската држава, сета апсолутна и 
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апсолутистичка моќ така лесно му е препуштена на 
еден единствен бескрупулозен, безочен човек, и при-
тоа на дело фатен криминалец – Зоран Заев, и тој 
прави сс што ќе му текне и сс што ќе му се посака. Во 
политичкиот речник тоа се вика тиранија. И, не смее-
ме да се залажуваме! – од неа веќе нема куртул, зашто 
станува збор за еден аморален слуга, беден вазал на 
туѓи и туѓински интереси во Република Македонија, и 
бесрамен неранимајко, суртук, лажливец и вртикапа, 
кој постојано импровизира, и лаже, и ветува на сите 
страни. 

Да потсетам: зборовите неранимајко, суртук, лаж-
ливец и вртикапа се убави, стари, сликовити и прове-
рени македонски зборови што ги употребуваме ток-
му за такви типови како Зоран Заев, за да не рече 
некој дека овде, не дај Боже, станува збор за говор на 
омраза. Токму спротивното: баш неговите зборови 
и предавнички дела се најстравотен говор на омраза 
кон сопствениот народ и кон сопствената држава, а 
ние тоа го трпиме. 

За жал и најцрните негативци влегуваат во исто-
ријата, па така и Заев, кој сега ги испишува најцрните 
и најтрагични страници на македонската историја и 
токму како таков во неа ќе биде запомнет и запишан. 
Кога сета оваа агонија што тој ја предизвика и ја соз-
даде еднаш ќе помине, последниот рефлектор на о-
пустошената национална сцена на која сега тој се из-
живува до бесно лудило ќе го осветли токму него, тоа 
гнило балканско јаболко, тој ништожен човечки црвец 
кој ни ја црвјоса и ни ја разјаде нашата прекрасна тат-
ковина Македонија.     
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Затоа, – имајќи ја предвид сета сегашна негова 
неограничена моќ, потпрена врз уценувачката под-
дршка на неговите големоалбански партнери и длабо-
ко инволвираните меѓународни фактори, – кога ста-
нува збор за парламанетарната демократија и за ма-
кедонскиот Парламент како највисоко демократско за-
конодавно тело на кое тој и неговата клика му даваат 
своја, и единствено своја за Република Македонија 
апсолутно деструктивна насока – треба јасно и гласно 
да се рече дека таму, во нашето откраднато и окупирано 
Собрание сс е фејк, дека сето тоа е најобична измама и 
лага. Треба веднаш да се прекине со таа фарса! 

Парламентарната опозиција нема никаква моќ на 
влијание и не постои никакво колегијално, цивили-
зирано почитување кон нејзините претставници како 
(во демократска смисла) рамноправни политички 
противници и опоненти, а пак за партнери во најваж-
ните државни прашања, како што е тоа случај во се-
риозните демократии, воопшто и да не зборуваме. 
Сведочиме само на едно најобично примитивно изжи-
вување на парламентарното мнозинство, со незаконски 
и со пуч наметнат спикер. Опозицијата т служи на вла-
дејачката мнозинска гарнитура само како декор, како 
обвивка, како театарска магличка, како демократски 
параван, како демократска рамка за донесување и 
спроведување на најнедемократски, антидржавни и 
антинационални закони и одлуки, и всушност со сво-
ето учество во таа своја безизгледна и бесмислена 
работа на мнозинството му го одржува лажниот ле-
гитимитет. Звучи парадоксално и неверојатно, но до-
дека опозицијата учествува во работата на ваквиот 
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Парламент, до јавноста се испраќа порака дека и таа 
соодлучува во најнеприфатливите нешта на кои всуш-
ност на секој можен начин им се спротивставува. 
Но во демократијата е така: постои надгласување; 
вие, господа опозиционери, еве, имавте демократско 
право да си го кажете она што сакавте да го кажете, 
добивте збор, го кажавте тоа, а сега да преминеме на 
гласање, т.е. надгласување. За жал, не ви помина, одиме 
натаму. И така „демократијата“ (под наводници!) е 
испочитувана, при што во оваа наша смртоносна на-
ционална агонија од таквата вештачка, неподнослива 
и неприфатлива состојба на внатрепарламентарни-
те односи има и многу задоволни: Крајно задоволни 
се еврокомесарот Јоханес Хан и евро-министерката 
Федерика Могерини кои тврдат дека демократските 
процеси во Македонија се одвиваат во најдобра на-
сока. Задоволна е администрацијата на Соединетите 
Американски Држави која смета дека демократските 
процеси во Македонија се одвиваат во најдобра насока. 
Задоволен е НАТО. Задоволни се Република Бугарија, 
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Република Грција и Република Албанија кои сметаат 
дека демократските процеси во Македонија се одвива-
ат во најдобра насока. Задоволни се албанските пар-
тии во Македонија кои незапирливо, со неподносли-
ва приземна доза на цинизам кон македонскиот народ, 
со успех ја остваруваат големоалбанската Тиранска 
платформа.

Да видиме: има ли уште задоволни?! Можеби пони-
жениот македонски народ?!

Владејачкото мнозинство преку владата и преку 
Парламентот и така и така ќе го направи сето она што 
наумило да го стори! Компир гледаат – месо вадат! 
Така што опозицијата нема што да бара во таа измама 
на столетието. Ако таа и успее да купи ден-два-три за 
Македонија, тоа се само „ден-два-три“. Нашите остр-
вени грабежливци што нс опкружуваат, стрпливо го 
чекаа ова време цели 150 години. Па сега кога си го 
имаат предавникот Заев, за последниот ограбувачки 
чин можат стрпливо да почекаат и уште „ден-два-
три“, додека опозицијата ги „искористи“ своите мож-
ности да се јавува за збор и на место да шлајфува во 
Парламентот. 

Меѓутоа, во перцепцијата на домашната и меѓуна-
родна јавност ситуацијата главно изгледа вака: Со-
бранието на Република Македонија нормално си ра-
боти, се донесуваат одлуки и закони. Опозицијата 
си легна на брашно во однос на сите неуставни по-
стапки, од државниот удар на 27 април, до целос-
ното непочитување на деловникот, па гледано од-
надвор, од Брисел и од Вашингтон, гледано од амба-
садорските фотелји во Скопје, сс си е на своето мес-
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то. Парламентарниот параван вешто ја задскрива 
диктатурата и тиранијата на Зоран Заев и му дава 
штих на некаква божемна сериозност на неговиот кри-
мократичен и демократурен гремиум што сосема ни ја 
упропасти државата и што ќе има далекусежни и на-
ционални и меѓународни последици.

Затоа на тој и таков ступиден парламентарен цир-
кус веднаш треба да му се стави крај и да му се каже 
„не повеќе!“, и опозицијата да излезе од тој фејк-           
-парламент, зашто тоа порано или подоцна ќе мора 
да заврши токму така. И што порано – тоа подобро! 
Привидот не може да ја крепи вистината. А вистината 
и доброто, пак, никако не смеат да им служат на 
злото и на подмолната лага и измама, бидејќи тогаш 
исчезнуваат и границите помеѓу едното и другото.

13 декември 2017, Република.мк Online
Оpозицијаtа tреба иtно да излезе 
од обесмислениоt фејк-pарламенt
https://republika.mk/858629
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16 декември 2017

ОТВОРЕНО ПИСМО БЕЗ АДРЕСА 
НИКАДЕ НЕ СТАСУВА

Или: кому му е уpаtено Оtвореноtо pисмо 
на акд. pроф. д-р Каtица Ќулавкова, pроф. д-р Гордана 
Сиљановска и pроф. д-р Симона Груевска-Маџоска?

Секој чин на борба за зачувување на уставниот 
поредок и на правната држава во овие најтешки и 
судбоносни моменти за Република Македонија е не-
измерно важен, па дури и кога доаѓа со преголемо 
задоцнување. Така е и со Отвореното писмо на акад. 
проф. д-р Катица Ќулавкова, проф. д-р Гордана Сиља-
новска и проф. д-р Симона Груевска-Маџоска против 
Законот за употреба на јазиците. Навистина нема-
ме никаков приговор на неговата содржина, исцело 
втемелена врз непобитни аргументи и стручно поз-
навање на проблематиката, но тоа писмо доаѓа не само 
премногу доцна, туку предоцна! – кога всушност сс е 
готово! А дека е навистина така, т.е. дека навистина 
„сс е готово“ ќе се обидам да појаснам подолу. Освен 
тоа, најважно е и најсуштинско прашањето: кому му е 
упатено ова Отворено писмо?! Се знае, основна работа 
е секое писмо да има адресат, те. име или наслов до кој 
е упатено, и само на тој начин тоа може да стаса до 
целта. Во спротивното, неиспорачано и без каков и да 
е „ефект“ ќе им се врати на оние што го испратиле и 
ќе остане запоменто само како израз на лична совест.
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Проблемот е во тоа што Писмото има намера да 
предупреди на неуставната, незаконска и ултразабрза-
на, хистеризирана процедура во донесувањето на Зако-
нот за јазиците, а истовремено да остане „политички 
невино“, те. да не се определува „за ниедна страна“. Е 
тоа не оди така, и тука почнуваат сите проблеми со це-
лосната неефектност на овој јавен епистоларен чин.

Прво, на целокупната македонска јавност, вклучу-
вајќи ги и партиски определените и спротивставени, 
како и оние партиски независни граѓани, и, се разбира, 
на лидерите и на претставниците на албанските партии 
во Република Македонија (особено последниве!), зна-
чи – на сите им е сосема јасно што се случува со и 
околу донесувањето на овој закон, па од низа „јавни 
читања“ и коментирања низ медиумите на неговите 
сосема дубиозни членови, ставови и параграфи може 
слободно да се рече дека секој граѓанин во Македони-
ја многу добро е запознаен со неговата погубност за 
македонскиот јазик и за македонската држава, како 
и за положбата и судбината на јазиците на другите 
народности што живеат во нашата татковина, така 
што, во информормативна смисла, Писмото (само на 
стручен начин) го прераскажува она што веќе сите го 
знаеме.

Друго прашање е тоа што дури сега, кога е изгубена 
цела една година најостро да се реагира и кога јајце-
то практично е дојдено до „излезот“ разговараме за 
нешто што беше апсолутно развидно од самиот момент 
на објавувањето на тнр. Тиранска платформа кога на 
македонската јавност т е сугерирано да се „дефокуси-
ра“ од секакви платформи, и македонски и албански. 
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Факт е, меѓутоа, дека постоеше само големоалбанска- 
та Тиранска платформа, па тоа всушност значеше да 
се дефокусираме од Тиранската платформа. А таму 
совршено јасно беше зацртано што ќе се случува со 
албанскиот јазик, те. дека следува недвосмислено и 
насилно настојување за негово воведување како втор 
официјален јазик на целата територија на Република 
Македонија, со сите познати државно-правни репер-
кусии. И еве нс сега тука, пред донесувањето на тој 
„Закон на македонското беззаконие“, и тој едноставно 
без пардон ќе биде донесен, а ние и натаму, со години 
подоцна немоќно ќе ја коментираме неговата неус-
тавност. Само кому тоа воопшто ќе му биде важно 
штом почне да се применува, и однатре исцело да ја 
разјадува супстанцата на македонската државна уни-
тарност.

Подобро е болеста да се спречи, одошто да се лекува! 
Но оваа страшна големоалбанска болест зема преголем 
замав, затоа што македонската интелектуална елита, 
со ретки чесни исклучоци, за сето тоа што се готвеше 
и за што и птиците на гранките знаеја молчеше со 
уста залиена со најцрн политички катран, во смисла: 
„не отстапувам од своите идеолошко-политички уве-
рувања, та макар и мене национално да ме сотрат и 
да ми ја уништат татковината!“ Затоа ова Отворено 
писмо, без национално-политичка боја, без вкус и ми-
рис не значи ништо, или значи сосема малку.

Имено, јасно е дека обичниот македонски човек, 
народот како таков, нема никаква политичка моќ да 
го оневозможи донесувањето на спорниот Закон за 
јазиците. Таа политичка моќ им е пренесена на избра-
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ните пратеници. Значи Писмото не им е упатено на 
македонскиот народ и на народностите, т.е. на обич-
ниот човек, туку на пратениците во Собранието на Ре-
публика Македонија.

Јасно е, исто така, дека Писмото не им е упатено 
на пратениците на ВМРО-ДПМНЕ и на нивните ко-
алициони партнери во Парламентот, бидејќи тие нај-
енергично се спротивставуваат на донесувањето на 
овој закон во предложената форма, а видовме дека ду-
ри ни за нивните (и другите) поднесени амандмани не 
беше дозволена апсолутно никаква расправа.

Црн хумор би било и да помислиме дека Писмото им 
е упатено на пратениците од албанските парламентар-
ни партии, кои, воодушевени од непобитно стручната 
аргументација изнесена во него, наеднаш ќе се решат 
да не го донесуваат. Мислам дека ќе се согласиме дека 
Писмото не им е упатено ним, нели?

Е сега, остануваат само пратениците на СДСМ и 
нивните (македонски) парламентарни коалициони 
партнери! Тие се единствените кои би можеле да го 
оневозможат донесувањето на овој мрачен закон, како 
и да ги оневозможат сите натамошни противуставни, 
незаконски и неделовнички дејанија во Парламен-
тот, колоквијално наречени „свинштини“. Но, за 
жал, Отвореното писмо не им е упатено директно ниту 
ним и никако јавно не ги обврзува да ги послушаат су-
гестиите и советите за недонесување на Законот за ја-
зиците.

Се разбира, кога би се почитувале Уставот и зако-
ните на Република Македонија, овој закон не би мо-
жел да биде донесен без двотретинско мнозинство 
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во Парламентот. Но во моментов во Република Ма-
кедонија Уставот и законите не се почитуваат, па 
сс ќе биде изведено на вообичаено незаконски на-
чин, во духот и стилот на браќата Далтони, онака 
како што се работи од првиот ден, од 27 април, 
кога е извршен државниот удар. Тоа го потврдува 
и незаконски избраниот спикер Талат Џафери, кој 
штотуку, зборувајќи за промената на името на Ре-
публика Македонија и шпекулирајќи со бројки за 
наводна поддршка на парламентарното мнозинство 
од 75% од страна на граѓаните на Македонија (од 
каде ли само ги изваде тие податоци?!), тврди дека 
Собранието има целосен мандат да го смени името 
на државата без референдум. Не знам зошто овој 
идеолошко-политичко-воен конвертит наеднаш би 
мислел поинаку и за Законот за употреба на јазиците, 
колоквијално наречен Закон за албанскиот јазик во 
Република Македонија, или „Закон на македонското 
беззаконие“.

Е сега доаѓам до она дека е предоцна за сс.
Законот за употреба на јазиците е само една важна 

ставка во долгиот попис неподносливи проблеми во 
врска со судбината на Република Македонија, што до 
неверојатно лудило ги продлабочи квислингот Зоран 
Заев со својата партиска и големоалбанска клика, и 
затоа какво и да е нивно парцијално решавање без да 
се има во предвид целината – не значи баш ништо.

Имено, што и ако се случи чудо овој противуставен 
и противевропски закон да биде повлечен од процеду-
рата, кога за неколку месеци државата најверојатно 
ќе ни се вика “Нова Македонија“ или некако слично 
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ступидно. Тогаш одново ќе мораме да водиме бесконеч-
ни апсурдни јавни домашни и меѓународни дебати за 
цел еден лексикон “новомакедонски“ политички тер-
мини, од името на народот (новомакедонски народ, 
Новомакедонец, Новомакедонка), до името на јази-
кот (новомакедонски јазик), и за тоа да донесеме и 
нов Устав и нови закони, па и за јазикот/јазиците, но 
тогаш состојбата во Парламентот нема да биде вака 
“проѕирна“ во поглед на ставовите на албанските 
парламентарци, туку правилата ќе ја одредува новата 
фактичка, и меѓународно прифатена и усвоена др-
жавно-правна номенклатура, а таа ќе биде само ново-
ступидна точка на и.

Затоа на ова свое Отворено писмо почитуваните 
акад. проф. д-р Катица Ќулавкова, проф. д-р Гордана 
Сиљановска и проф. д-р Симона Груевска-Маџоска 
треба да му додадат адреса за да стаса таму каде што 
евентуално би можело да предизвика некаква ре-
акција, која не би се однесувала само на овој Закон 
за употреба на јазиците, туку и на цел еден комплекс 
најдраматични прашања од кои зависи судбината 
на македонската нација и држава, од предадениот и 
продадениот национален идентитет на Бугарите, до 
подлизурсковското предавање и продавање на нацио-
налното име на Грците, да ги спомнеме само овие две 
бедни нешта.

Верувам дека и потписничките на ова Отворено 
писмо добро знаат дека единствената вистинска ад-
реса се, всушност, пратениците на СДСМ во Парла-
ментот. Доволно е само на неколкумина од нив во 
последните пет минути пред конечниот расплет на 
македонската трагедија да им „светне“, да им се раз-
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буди националната свест и совест и да ја урнат оваа 
кримогена заевско-големоалбанска кула од карти, ба-
стион на најцрно мрачњаштво во македонската исто-
рија, и на Македонија да т овозможат да се врати на 
достоинствениот пат на демократијата и правната др-
жава какви што познава останатиот модерен свет, и 
какви што и самата Република Македонија познаваше 
пред времето на шаренореволуционерното лудило.

Сега е последен час, сега или никогаш, цивилизаци-
ска Смрт или Слобода! – да се сфати дека актуелните 
екстремни идеолошки поделби во македонскиот народ 
значат негов конечен крај и крај на едно неповратно 
време на продуктивно национално заедништво, што 
беше и останува услов и на сите длабоки меѓуетнички 
поврзници во Македонија.

Време е, сега или никогаш, Доброто во Македонија 
(од која и да е страна, и без срам и меѓусебна не-
пријатност) да се вмрежи на иста бранова должина, 
зашто Злото во Македонија и околу неа одамна си ги 
има испреплеткано долгите прсти и е на својата иста 
бранова должина.

Ова Отворено писмо без адреса укажува на тоа 
дека неговите потписнички мислат дека тоа ќе си се 
случи само од себе. Не, нема да се случи! Особено по 
предолгиот, застрашувачки интелектуален молк во Ма-
кедонија. Затоа треба јасно, храбро и достоинствено, 
од рамништето на својот научен, културолошки и гра-
ѓански авторитет да ја покажат сопствената опреде-
леност, за до крај да им веруваме на искажаните ста-
вови како на можен патоказ кон добри и исправни 
одлуки. А таа решителност и определност воопшто 
не се гледа од Писмото кое не е адресирано токму и 
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единствено до пратениците на СДСМ од кои всуш-
ност сега зависи сс и врз кои во случајов лежи сета 
национално-политичка одговорност, така што, и покрај 
најдобрите намери, неговите потписнички судбински 
поделениот македонски народ и натаму го оставаат (на-
ционално-политички) во недоумение, на две страни, 
во ситуацијава да се снаоѓа според некоја своја лична 
интуиција или според партиско-политичките навики на 
секој поединец. Постои време, а сега е тоа време, кога 
нештата мораат јасно и недвосмислено да се именуваат, 
без оглед на тоа што било и како било.

Она, пак, што се однесува на чудењето на авторките 
на Отвореното писмо за тоа зошто Европската Уни-
ја досега не реагирала на неевропскиот карактер на 
Законот за јазиците, морам да признам дека пак јас 
ним им се чудам на тоа нивно чудење, бидејќи целата 
трагедија на Република Македонија всушност и е масло 
и мирудија на подмолните евроатлантски политички 
готвачи, кои, меѓутоа, не би имале ниту што да готват 
ниту пак што да сркаат и да „мацкаат“ овде да не си на-
правивме самите ние Македонци толкава бесмислена 
идеолошко-политичка папазјанија во својот преубав 
дом – Република Македонија. Сосема поинаква при-
каска ќе беше доколку на првите пројавени назнаки за 
целосна деконструкција и демонтирање на Република 
Македонија едногласно и обединето реагираа водеч-
ката македонска интелигенција и најистакнатите ма-
кедонски национални институции, на чело со МАНУ. 
Но, за жал и за срамота, тоа не се случи, па зошто тогаш 
и некоја си ЕУ околу тоа би си ја кршела главата.

Така е сега и со промената на името на Републи-
ка Македонија. Водечката македонска интелигенција 
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и најистакнатите научни институции упорно молкум 
си молчат. Алал да им е! Веројатно неколку дена, или 
неколку часови пред да се случи тој најстравотен по-
нижувачки чин за македонскиот народ, ќе уследи не-
кое вакво убаво напишано, аргументирано и неадре-
сирано Отворено писмо, но без каков и да е домашен и 
меѓународен ефект, освен за литературно-политичката 
историја на Балканот.

16 декември 2017, Република.мк Online
Оtворено pисмо беz адреса никаде не сtасува
http://republika.mk/859811

Philipp Clüver: “Macedoniae et Thessaliae Regiones”. “Philippi Cluverii 
Introductio in Universam geographiam tàm Veterem, quàm Novam, 
multis locis emendata, memorabilibus locorus illustrata...”, Brunsvigae 
(Брауншвајг), 1697, бакропис. Изворно колорирано. Историска мапа 
на Македонија, со детално внесени антички македонски краишта. 
Збирка на Алдо Климан.



394...

30 декември 2017

НОВОГОДИШНА КОНТРАПОРАКА 
ДО МАРИОНЕТСКИОТ ПРЕМИЕР ЗОРАН ЗАЕВ

Господине Заев,
им пожелувам на македонскиот народ и на народ-

ностите што живеат во Република Македонија веќе на 
1 јануари 2018 година да ни се тргнете од пред очи, 
или – како што знаат и умеат! – други да ве тргнат од 
узурпираното и со државен удар изведен на 27 април 
2017 година дограбено место на премиер на нашата 
премила и преубава татковина Македонија, која, со 
своето пребогато и достоинствено минато, не заслужи 
да има таков недостоинствен и неморален човек на 
таа највисока и најодговорна државна функција.

Вам лично ви пожелувам веднаш на 1 јануари 2018 
година да ви се отворат очите и да ви дојде умот за 
да ја согледате сета своја човечка беда на евтин и 
проѕирен лажливец, превртливец и измамник, како 
и длабочината на неизмерните бесрамни и подмолни 
лаги што не престанувате да ги тресете од секој ракав 
и од секоја ногавица, и особено од својата предавничка 
уста, сосема свесен дека им нанесувате непоправливо 
историско зло на македонскиот народ и на македонската 
држава, и доживотно да се повлечете во некој далечен 
вам пријателски бугарски или грчки манастир и да си 
размислувате за недосегливите граници на безобѕир-
ниот демонски неморал што ја пронижува секоја ваша 
клетка.  

Вие, господине Заев, немате никакво морално пра-
во за македонскиот народ да го употребувате зборот 
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„обединети“, зашто токму вие докрај ја разединивте, 
ја разглобивте, ја искостивте и смртно ја скаравте Ма-
кедонија до нејзиното последно и најмало делче. До 
својата аморална срж вие сте обединет само со своите 
американски, НАТО и ЕУ налогодаватели и финансие-
ри за кои македонскиот народ и народностите што со 
векови заедно живееја во најблагородна хармонија 
претставуваат само најобични бројки, како и со своите 
актуелни кримогени големоалбански совладетели.

Вие, да ја цитирам вашата синтагма, имате „чиста 
препорака“ за општонародно судење за предавство на 
македонските национални и државни интереси на до-
кажаните странски ограбувачи, како соседните, така 
и оние подалечните на кои, очигледно, не им било 
тешко да пронајдат човек со таков беден криминален 
профил како вашиот за спроведување на своите осво-
јувачки цели. 

Што се однесува до „новиот имиџ на Балканот“, 
ве молам, вие, господине измамник, веќе сторивте сс 
Балканот повторно да зоврие, да стане мрачен и за-
емно грабежлив, да се врати стотина години наназад 
кога овде врлуваа Балканските војни за парчосување 
на овој најмирен и најмирољубив дел на светот што се 
вика Македонија. Одевте и одите, лажевте и лажете, 
им ветувавте и им ветувате едно на Бугарија, друго на 
Грција, трето на Албанија, четврто на Србија, петто 
на Косово, и којзнае што сс уште на НАТО, Америка 
и ЕУ.

Вие, до коска корумпиран господине Заев, немате 
никакво морално право да говорите за „нула толеран-
ција кон корупцијата“, сс додека не се појавите на 
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суд од кој мизерно бегате како ѓаволот од крстот, и 
да ја докажете својата невиност во вашиот срамен 
корупциски скандал со барањето поткуп од речиси 
200.000 евра. Да ве потсетам на тоа ваше големо 
чесно „нулто“ дело поради кое пред сета македонска 
и светска јавност бесрамно одите со високо кренато 
чело, еве, по којзнае кој пат ви ја приложувам сним-
ката од филмот „Зоран Заев бара поткуп“, на Јутјуб 
погледната 230 илјади пати (https://www.youtube.com/
watch?v=5ptCYSaLFRI)*, уште еднаш да си се видите 
себеси како изгледавте во својата бедна улога на уце-
нувач и гнасен корумпиран човек. Тогаш кога за тоа 
ќе добиете соодветна заслужена затворска казна ќе 
почнеме да веруваме во „владеење на правото“ во на-
шата татковина со што, како и со „довербата во ин-
ституциите“, вие така слатко предновогодишно си ја 
плакнете устата. 

На кој начин тоа, господине марионетски премие-
ру Заев, замислувате дека во 2018 година, како што 
велите, „ќе ја заокружиме визијата за респектирана др-
жава“? Така ли што секој политички неранимајко од 
вашето најблиско окружје си зема право да ја понижу-
ва и да ја влечка низ кал Република Македонија, како 
агресивниот „евроинтегративец“ Бујар Османи, или 
вашиот „тивок“ компањон и суверен во сенка Али Ах-
мети, кој вели дека за името на нашата татковина не 
е потребен никаков референдум, туку дека е доволно 
за тоа да одлучат само владите на двете држави, т.е. 
само вие и два-тројца ваши демократурни моќници?! 

*Види ја фуснотата на стр. 115.
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Или пак сметате дека „ќе ја заокружиме визијата за 
респектирана држава“ така што секоја будала наоколу, 
во соседните земји, низ Америка и во Европа, си из-
мислува најпонижувачки имиња за Република Ма-
кедонија и со тоа што секојдневно на државата под 
ваша власт стрмоглаво т паѓа рејтингот?! Така ли го 
замислувате тоа?! 

Го повикувате македонскиот народ, „обединет“ со 
вас во вашите предавнички цели „да го положи испи-
тот на зрелоста“, заради, како што велите, „иднината на 
нашата заедничка Македонија“. За која тоа заедничка 
Македонија зборувате вие?! За Република Македони-
ја ли чие што име го ставивте на општа балканска и 
светска лицитација и можеби за неколку месеци ќе се 
вика Централно-африканска Република, или Северна 
земја? Во духот на вашата ступидна и предавничка 
„визија“ на „заедничка Македонија“ таа може да се 
вика само ГрБуИлирида, а за таа и таква „ваша и нив-
на заедничка Македонија“ со друго ступидно име не 
ви беше потребна шуплива фразерска новогодишна 
порака и повик до оние што така бесрамно нс ограб-
уваат, зашто вие самиот ним им ја поддадовте на пре-
давнички поддавалник нашата, нашата! заедничка Ре-
публика Македонија.

Вашите „слободоумни граѓани“, господине дикта-
торе Заев, не ја ослободија, туку, за жал, ја заробија 
државата и заедно со неа се заробија себеси и сите нас. 
Велите дека се случил пресврт и оти Македонија се 
стабилизирала. Тоа само вие така си мислите. Точно е 
само тоа дека се случил пресврт, и сега Република Ма-
кедонија виси со главата удолу додека сите мајстор-
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ски ја касапат, а таа национално и на секој друг начин 
крвари. 

Кога би било точно тоа што го велите дека ваши-
те „слободоумни граѓани“ ја ослободиле државата и 
тоа дека сега Република Македонија е демократска 
и стабилна, таа не би била секојдневен тажен главен 
наслов во сериозниот но и во подсмевливиот балкан-
ски и светски печат, во кој на сите страни само искрат 
вакви и онакви препоставки и тврдења за нејзината 
несигурна иднина како бинационална, кантонизирана 
или федерализирана држава, со засекогаш разурната 
унитарна и кохерентна внатрешна национална и ме-
ѓуетничка поврзаност. Република Македонија да е 
стабилна, демократска и прогресивна под ваша власт 
тогаш не би биле (со спектакуларни манифестации и 
постапки) апсени македонските опозициони прате-
ници и пред да им се симне имунитетот по легален 
пат. Кога Република Македонија под вашата власт би 
била стабилна и демократска, по македонските занда-
ни не би гниеле најблагородни уметници со заслужен 
светски глас и висок национален рејтинг, и не би биле 
изложени на нечовечки услови во затворот и прину-
дени на штрајкување со глад.

Кога Република Македонија под вашата безочна 
диктатрорска власт би била демократска, стабилна и 
прогресивна, во македонското Собрание би седела и 
рамноправно со вас би работела и опозицијата. Но 
таа го бојкотира вашиот подмолен, нецивилизиран и 
недемократски прицип да бидат таму, да учествуваат 
во работата, а вие како надрогирани да си го терате 
само својот валкан филм со Законот за јазииците, со 
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вашиот, господине национален предавнику Зоран За-
ев, брзопотезен личен Договор со Република Бугарија, 
со вашата безумна и безочна одлука да го менувате 
историското, убаво и меѓународно респектирано име 
на нашата држава Република Македонија по ќефот на 
Грција и на кој ти сс не. 

Вашата толку преџвакувана „инклузивна полити-
ка“ е само најбедна политика на безочна одмазда. 
Вашата толку преџвакувана „демократска обнова на 
општеството“ е политика на апсолутистичко узурпи-
рање и грубо потчинување на сите сегменти на вла-
ста и пред сс на онаа судската. Вашите ептен здодев-
ни и неуверливи дрдорења за „деполитизирани ин-
ституции“ – замислете! – вродија само со целосна пар-
тизација на државата, а вие и натаму врз тоа неуморно 
хистерично работите.

Господине марионетски и корумпиран премиеру 
Зоран Заев, вие сте обичен измамник и вашата Но-
вогодишна порака има специфична тежина 100 гр, 
колку што е тешка онаа секојдневно употребувана 
рола мека хартија. Такви роли во наредната 2018 го-
дина под ваше раководство ќе ни требаат на тони и 
тони, а вие – не можам да ви се начудам! – во својата 
развојна стопанска програма немате предвидено из-
градба на ниту еден голем фабрички погон за нејзино 
масовно производство. Штета! Зашто, додека вие и 
вашата партиска, лажно-социјалдемократска и голе-
моалбанска диктаторска клика сте на власт – тоа би 
бил многу добар бизнис за државата. Вака пак ќе 
мораме да увезуваме „тоалетен ум“, баш онака како 
што вие со своето доаѓање веднаш станавте најголем 
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светски „увозник на туѓ ограбувачки ум“. И еве нс кај 
сме сега!

Ајде, живи Бога, измамнику Зоран Заев, на 1 јану-
ари тргнете се од узурпираното премиерско место, па 
Новата 2018 година навистина да им биде среќна на 
македонскиот народ и на Република Македонија!

30 декември 2017, Република
Новогодишна конtраpорака до марионеtскиоt pремиер Заев
https://republika.mk/865442

Barbiellini: “Grecia” – “GeografiaUniversale presso ilBarbiellini”, Chianale, 
Amati e Tela inc. à Torino, XVIII век. Бакропис, иzворно колорирано. 
За македонската картографска и историска наука мошне интересна 
и вредна карта на која е прикажана Грција во нејzините реални ис-
ториски граници. Во исклучително тесниот појас на егејскиот дел на 
Македонија авторот донесува ниzа иzворни топоними и хидроними 
на македонски јаzик: Водена, Клисура, Подгорјани, Островско еzеро, 
р. Вардар, Дојран, р. Бистрица. Збирка на Алдо Климан.
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8 јануари 2018

ТРОЈАНСКИОТ КОЊ ЗАЕВ 
И НЕГОВАТА ЕРГЕЛА ТРОЈАНСКИ КОЊИ!

Македонски народе, не доаѓа во pредвид менување на
имеtо Реpублика Македонија! Тоа ќе биде најголем
pолиtички и исtориски фалсификаt и наша 
национална срамоtа и смрt! 
Грчкиtе и големоалбанскиtе заговорници 
за менување на нашеtо свеtо име без референдум 
нека си ги менувааt своиtе национални имиња 
на tаков бесрамен, државно-криминален начин!

Овој текст му го посветувам на својот драг и почи-
туван пријател Ристо Кизов, роден во селото Нерет, 
Леринско, прекрасен човек и големо и незаобиколно 
име на македонскиот шах со меѓународна репутаци-
ја, еден од илјадниците и илјадници Македонци стра-
далници од преубавиот, грубо откраднат егејски дел на 
Македонија, со македонските градови Солун, Лерин, 
Воден, Костур, Ениџе Вардар, Серез и со безброј други 
ограбени наши македонски градови, гратчиња, села и 
населени места низ цела Егејска Македонија, и само една 
од безбројните тешки човечки жртви на безмилосни-
те освојувачки, ништителски, денационализаторски и 
геноцидни грчки политики од XIX век, преку целиот 
XX век, со повеќедеценискиот најцрн фашистички ре-
жим, па сс до денешната неприкриена фашистоидна 
и негаторска шовинистичка политика спрема бројно-
то македонско национално малцинство во Република 
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Грција и воопшто спрема целиот македонски народ, 
како и со нескриено длабока омраза кон суверената 
европска и светски признаена држава Република Ма-
кедонија.

*  *  *
„Не им верувај на Данајците (Грците) ни кога да-

рови ти носат!“
Оваа прочуена мисла на еден од најславните умови, 

античкиот римски филозоф, државник, правник, по-
литичар и најзначаен римски говорник Марк Тулиј Ци-
церон треба секодневно да ја имаме на ум и пред очи 
додека сега Грците бесно, бедно и нецивилизирано ни 
ја готват смртта на уставното име на нашата татковина 
Република Македонија.

Сите од митологијата добро знаеме што т се случи 
на лекомислената Троја од која не остана ни камен на 
камче, ни пепел на пепелче кога се излажа и го прифати 
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префидниот грчки подарок – Тројанскиот коњ. Токму 
тоа ја чека и Република Македонија и сите нас нејзини 
граѓани доколку го прифатиме бесрамното грчко ба-
рање да си го промениме уставното име на својата 
суверена држава. Но мора да ни биде сосема јасно дека 
сето тоа зависи од нас, македонски народе – и само 
од нас! – од секој поединец, зашто ние во „нашата“ 
ненародна, предавничка влада немаме само еден го-
лем дрвоглав Тројански Коњ – квислиншкиот преми-
ер Заев, туку цела ергела Тројански Коњи, Маски и 
Магариња со дрвени бесчувствителни глави, а од нив-
ните дрвени мевови секојдневно, како во стрипови од 
жолтиот печат, искокнуваат разни цинични Коѕиаси, 
Ципраси, Бутариси и кој сс не, со наместени данајски 
насмевки и перфидни изјави во стилот „нашиот мил 
северен сосед“ и „нашата мила пријателска северна 
земја“. Последниве денови, и особено околу бедно-
то подлизурковско трчкање на коленици на Заев кај 
градоначалникот на Солун, еден од најосведочените 
мрзители на македонскиот народ, кој ни предлага да 
си најдеме нов идентитет, се наслушавме еден куп 
такви клистирски грчки политички ли(з)гавења на 
кои веројатно само Тројанскиот Коњ Заев и негова-
та ергела Тројански Коњи, Маски и Магариња им ве-
руваат, бидејќи се длабоко мрачно инволвирани во 
планираното меѓународно злодејство кон Република 
Македонија, со сите други стравотни национални по-
следици.  

Но да видиме како навистина стојат работите со она 
што зад тие расипано-дипломатски, лицемерни изјави 
на грчките политичари се крие. 
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Еве што: Република Грција буквално врши отворен 
меѓународен злостор, т.е. безобѕирна политичка агре-
сија врз територијалниот интегритет и државниот су-
верените на Република Македонија. Токму тоа значат 
нејзините дрски, уценувачки барања за менување на 
името на Република Македонија, на аеродормот и на 
автопатот Александар Македонски и за уривање на 
спомениците на Александар Македонски и Филип II 
во центарот на нашата македонска метропола Скопје. 
Внимавајте, Грција не бара тоа да се случи на нејзината 
државна територија, што би било нејзино право, или во 
некој апстрактен,  недефиниран  и безвоздушен простор, 
туку директно интервенира на територијата на друга 
суверена држава – Република Македонија, каде што се 
наоѓаат и аеродромот, и автопатот, и спомениците, што 
најсуштински значи само едно: нескриена политичка 
агресија, која треба да се трансформира во конкретна 
физичка и административна форма на агресија врз 
територијалниот интегритет и државниот суверенитет 
на Република Македонија, што е спротивно на меѓу-
народното право.

Само најзакоравен предавник може тоа да им го 
дозволи на безочните современи грчки политичари. 
Навистина, на чело на актуелната македонска квис-
линшка влада се наоѓа токму таков роден предавник, 
Зоран Заев, баш онаков каков што на актуелната грчка 
фашистоидна братија т е потребен за реализација на 
тој, во меѓународната практика незапомнет вандал-
ски потфат. Но, и предавникот Зоран Заев, и неговиот 
кутар предавнички компањон Никола Димитров со 
целата нивна предавничка и големоалбанска клика, и 
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запенетите иронични грчки политички главешини, па 
и тамошните грчки ситни разнопартиски риби, мора 
добро да знаат дека овде, на браникот на својата бесно 
агресирана татковина Република Македонија стои ма-
кедонскиот народ кој, и по цена на крајно болно трпе-
ње на најгорчливи диктаторски и репресивни искуства 
со кои, еве, веќе трагично се соочува во својата родена 
татковина, нема да го дозволи тоа и такво ординарно 
лудило. 

А, впрочем, какви поинакви искуства воопшто и 
имал македонскиот народ со старите грчки политики 
во текот на XIX и целиот XX век, како и со оваа со-
времена грчка освојувачка политика, освен денацио-
нализаторски атаци, најцрн геноцид, безочни прогон-
ства, одземање на куќите, растурање на домовите и 
имотите, уништување на цели македонски села како, 
на пример, славното македонско село во срцето на 
Егејот Бапчор, срамнето со земја зад кое не остана ниту 
камче ниту знак, комплетно менување на македонска-
та словенска топонимија во сите краишта на егејскиот 
дел на Македонија, психичко и физичко малтретира-
ње и срамното и нецивилизирано непризнавање на 
македонскиот национален и културен идентитет на 
македонското национално малцинство што живее во 
Република Грција. А ново е само тоа што, еве, денес, во 
ова гнило македонско политичко мочуриште што за-
владеа со доаѓањето на предавничката власт на Заев, 
таа безобѕирна грчка политика, длабоко вкоренета во 
сопственото историски познато и посведочено нај-
мрачно фашистичко минато, кое и официјално трае-
ше речиси до вчера, сега малку префарбано во сивкас-
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то фашистоидно лице, ги пушта своите подмолни, ли-
гави антимакедонски и антицивилизациски пипала и 
методи и надвор од политичките граници на Репуб-
лика Грција и безобразно, со невидена дипломатска 
иронија ги шири врз територијата на друга суверена 
земја – на територијата на нашата татковина Републи-
ка Македонија.

Се наслушавме секакви проѕирни, навистина здо-
девни изјави, лаги и измислици од поранешните и 
од современите грчки политичари за тнр. македон-
ски иредентизам. Ма можат тие колку што сакаат и 
да лажат и да трескаат глупости, но, како што вели 
латинската поговорка, Veritas omnia vincit – Висти-
ната победува сс! А вистината (а и тие како и це-
лиот свет многу добро ја знаат) е само една: Грција 
во Балканските војни територијално ни ја ограби 
Македонија и веќе 105 години прави ужасни меѓу-
народни напори трајно да ја зацементира лагата за 
грчкиот карактер на Егејска Македонија. А тоа е суш-
тината и на ова актуелно збеснато грчко гризење на 
сс што е македонско, а пред сс на името Република 
Македонија, зашто тоа име е наш национален сим-
бол, наш знак на препознавање низ целата историја 
и во современата меѓународна стварност. Ако ни го 
земат, или ако бидеме будали да им го дадеме тоа наше 
свето име – тогаш навистина ќе можат до бесвест на 
сета уста да лажат и да ја фалсификуваат историјата, 
а ние со своето национално самоубиство само ќе им 
потврдиме дека биле во право.

Бесрамните грчки лаги и неподносливите истори-
ски фалсификати, и особено тврдењата на грчките 
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политичари за божемниот современ македонски ире-
дентизам едноставно и без какви и да е двоумења треба 
да се отфрлат со најголем презир.

Тркалото на историјата никој разумен во Македо-
нија нема намера да го враќа и повторно да ги „ос-
војува“ откраднатите македонски земји. Но никој ра-
зумен не може да ги прифати ниту бесрамните лаги и из-
мислици за непобитните и документарно посведочени 
историски факти за егејскиот дел на Македонија. И 
никој разумен и достоинствен Македонец не смее 
да им го сврти грбот на нашите македонски браќа и 
сестри кои живеат во Република Грција, потценети, 
понижени и малтретирани на најразлични начини, 
при што секако е најстрашно веќе самото тоа што 
не можат да го остварат своето најелементарно чо-
вечко цивилизациско право да живеат под своето 
национално македонско име и слободно да си ги не-
гуваат своите национални традиции и својот мајчин 
македонски јазик.

Затоа, за да се види кај била некогаш и до каде во 
своето постојано ширење и ограбување туѓи терито-
рии стасала денешна Грција, донесувам неколку цита-
ти од осведочени научни имиња, како и од директни 
учесници во создавањето на историјата на тој јужен 
дел на Македонија што денес се наоѓа во составот на 
Република Грција, но и неколку оригинални историс-
ки карти од збирката на авторот на овој текст, па  
нека повелат грчките политички фалсификатори и 
измамници, ако можат, на светските картографи од 
XVIII, XIX и XX век да им ја оспорат нивната автен-
тичност. 
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Во книгата „Основи на воената географија, сосед-
ните земји“ (1955), авторите Иван А. Божич и Милан 
А. Кнежевиќ пишуваат:

„Нова Грција, која е создадена во 1826 година, го 
опфаќаше само Пелопонез, а главен град т бил Нав-
плион (Нафплион – во Арголискиот – Навплионскиот 
Залив). Од 1830 до 1832 година на Грција т е придо-
дадена и Средна Грција со Атика и новиот главен град 
Атина. Во 1864 година т се придодадени и Јонски-
те острови, а 1881 Тесалија. Во Балканските војни 
1912/1913 Грција била во сојуз со Србија, Црна Гора 
и Бугарија. Во првата фаза на војната, во содејство 
со српската војска, таа ја зазема Егејска Македонија, 
со Солун, потоа дел од Епир и неколку острови во 
Егејското Море. Со Букурештанскиот договор од 10 
август 1913 година Грција ги добива Јужна Македонија, 
Тесалија, Крит и Јужен Епир, а северниот дел на Епир 
т припадна на Албанија. Со тоа грчката теритирија 
двојно се зголеми“.

Во својата книга „Низ историјата на македонски-
от народ“ (1949) Димитар Влахов, и самиот, како и 
нашиот голем револуционер Гоце Делчев, роден во 
славниот македонски град Кукуш, во Егејска Македо-
нија, и директен, освестен сведок и учесник во дра-
матичните историски настани низ цела една епоха, 
од предилинденскиот, илиденскиот и младотурскиот 
период, па сс до својата смрт во 1955 година, кога Ре-
публика Македонија веќе државно-правно постои во 
рамките на тогашна Југославија, за Егејска Македонија 
во рамките на Република Грција пишува:

„И покрај теророт, асимилацијата и денационали-
зацијата, која  систематски се спроведува од 1913 година, 
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“Karte zur Geschichte der Europäischen Türkei”, Bibliographisches Institut 
in Leipzig. Лајпциг, втора половина на XIX век (1885 ?). Моzаик од ис-
ториски карти на Македонија што го прикажуваат отоманското шире-
ње на Балканот, како и потиснувањето на  Отоманското Царство од тој 
простор од XIV век до 1885 година. Уверлив прикаz на настанувањето 
на новите држави на Балканот: Србија, Бугарија и Грција со нивните 
реални историски територии пред Балканските војни и пред поделбата 
на Македонија, и целосна негација на беzочните лаги и мистификации 
врz кои се темелеа столетните и современите грчки, бугарски и албански 
посегања по Македонија и по нејzината историја. Збирка на А. Климан.
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“Karte zur Geschichte der Europäischen Türkei”, Bibliographisches Institut in 
Leipzig, (детал од моzаичната мапа на стр. 409). Карта на балканските 
територии zапоседнати од Отоманското Царство во периодот од XIV 
век до 1453. година. На мапата, освен Македонија, како други поzначајни 
географско-политички поими се наведени уште и Хрватска, Унгарија, 
Молдавија, Босна, Србија, Романија (Walachei), Бугарија и Албанија. Гр-
ција, пак, е сеуште длабоко потоната во целосна историска и политичка 
анонимност, и на мапата воопшто не се ни спомнува. 
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и покрај злосторничката конвенција за размена на  на-
селението помеѓу бугарската и грчката шовинистичка 
влада врз основа на која од родната грутка се протера-
ни 150-200 илјади Македонци, Егејска Македонија не е 
елинизирана. Според најточните податоци во Егејска 
Македонија денес живеат 270.000 Македонци, 550.000 
Грци, 283.000 Караманлии (покрстени Турци), 102.000 
Ерменци, 98.000 Лази, Черкези, и др., 8.000 Курди, 
43.000 Власи, 103.000 Евереи, Албанци и тн. Во 1896 
година во Македонија, без Халкидичкиот полуостров, 
Кожанската околија и градот Солун, имало 365.000 
Македонци, или 35,5% од вкупното население. Нај-
големите научници слависти, како и претставници на 
разни европски земји што ја пропатуваа Македонија, 
го потврдија нејзиниот словенски карактер. И денес, 
и покрај терористичкиот и денационализаторски ре-
жим што со децении се спроведува, во многу околии 
на Егејска Македонија Македонците преставуваат ап-
солутно мнозинство, а во другите пак значителен дел 
од населението. Во Леринската околија на пример Ма-
кедонците преставуваат 76,9% од вкупното населе-
ние, во Костурската 75,2%, во Воденската 54,8%, во 
Зихненската 46,7% и тн.“ 

Во своето капитално, тритомно дело, фасцинан-
тно документирано токму од грчки архивски извори, 
„Атлас на населените места во Егејска Македонија“ 
(1997/1998), една неизмерно важна книга што треба 
да се најде во секој македонски дом, авторот Тодор 
Христов Симовски, роден во селото Извор, Гуменџи-
ска околија, Егејска Македонија, пишува: 

„Како последица од балканските војни (1912-1913) 
и Букурешкиот мировен договор од 28 јули (10 ав-
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“Karte zur Geschichte der Europäischen Türkei”, Bibliographisches Institut in 
Leipzig, (детал од моzаичната мапа на стр. 409). Турција и европските 
zемји под нејzина власт. На мапата е прикажано најголемото простирање 
на нејzината територија во Европа до мирот во Карловац во 1699 го-
дина.
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“Karte zur Geschichte der Europäischen Türkei”, Bibliographisches Institut 
in Leipzig, (детал од моzаичната мапа на стр. 409). Турција и zемјите 
под нејzина власт од 1699 до 1877 година. На оваа мапа се појавува 
новосоzдадената држава Грција, сместена на крајниот југ на Балкан-
скиот полуостров, т.е. на просторот на Ливадиа и Мореа. Оттогаш, во 
десетлетјата што следеа, од конфликт до конфликт во меѓународната 
zаедница, Грција постојано, лаzејќи, ќе се шири кон север, кон Маке-
донија, сс до Балканските војни  1912/1913 година, кога беzочно ќе граб-
не цели 51% од нејzината вкупна историска и етничка територија. 
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“Karte zur Geschichte der Europäischen Türkei”, Bibliographisches Institut 
in Leipzig, (детал од моzаичната мапа на стр. 409). Турција и соседните 
zемји по Берлинскиот договор 1878, 1881 и 1883 година. Во 1881 година 
на Грција т се придодадени Јонските острови и Тесалија, со што ко-
нечно сосема се доближи до најјужната граница на Македонија, кон 
чии територии постојано ќе т биде свртен освојувачкиот поглед. Тие 
свои агресивни соништа кон Македонија Грција не си ги реалиzира до 
крај дури ни со грубата поделба на Македонија по Балканските војни,  
а не zавршија ниту со фашистичкиот Преспански договор од 2018 г.
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густ) 1913 година, санкциониран од Нејскиот мировен 
договор од 14/27 ноември 1919 година и од Северскиот 
мировен договор од 28 јули (10 август) 1920 година, 
Македонија беше поделена меѓу трите балкански др-
жави – Србија, Грција и Бугарија.

Делот што потпадна под Грција и оттогаш прет-
стставува составен дел на грчката држава, опфаќа по-
вршина од 33.953 км2 од вкупно 66.474 км2, колку што 
има цела Македонија. 

Со вклучувањето на Егејска Македонија во нејзи-
ниот состав како и на другите територии добиени во 
и по Балканските војни, Грција се зголеми од 63.211 
км2 на 129.880 км2, а нејзиното население од 2.631.952 
се покачи на 6.204.684 жители, колку што броеше во 
1920 година. Со тоа таа се здоби со државни граници 
спрема СХС и Бугарија, иако тие не се ниту нејзини 
природни, ниту пак етнички граници спрема овие др-
жави.

Од вкупно 2.000.000 жители, колку што броеше це-
ла Македонија пред нејзината поделба, повеќето од по-
ловината, односно 1.163.477 жители живееја во Егејска 
Македонија“.

Донесувајќи понатаму најдетално документирани 
податоци за тоа дека уште од своето создавање во 
1826 година грчката држава се соочила со проблемот 
на негрчката, т.е. пред сс словенска топонимија на 
својата територија, Тодор Христов Симовски пишува 
дека Грција, со истиот проблем се соочила и по Бал-
канските војни, така што на 10 октомври 1919 година 
е издадено циркуларно писмо со кое се даваат детал-
ни упатства за потребата итно да се пристапи кон 
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преименување на имињата на градовите, гратчињата, 
селата и другите населени места, како и начинот на кој 
треба да се оствари таа замисла. Во периодот од 1919 
до 1998 година, кога е објавен „Атласот“ на Христов 
Симовски, вкупно се преименувани / погрчени околу 
1700 населени места во Егејска Македонија.

Детално опишувајќи ги и подробно документирајќи 
го кажаното и за осумдецениските процеси на насилно 
менување на етничкиот состав на Егејска Македонија, 
авторот истакнува дека според своите размери и по-

“Generalkarte der Balkanhalbinsel”, Carl Flemming, Glogau. (Детал). Прва 
декада на XX век. Специјална карта со многу zемјописни, но и воено-
политички подробности. Во Рамките на администативната област 
Румелија, Македонија е претставена во своите целосни, географски, 
историски и етнички граници, со ниzа современи македонски топо-
ними. Топонимот Griechenland, пак, е напишан токму на местото каде 
што и припаѓа: јужно од Олимп. Збирка на Алдо Климан.
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следици тие нехумани процеси „спаѓаат меѓу најкруп-
ните од таков вид во Европа во периодот од 1912 до 
денес“, и заклучува:

„Но, и покрај тоа, и покрај изнесените намалувања 
што ги претрпеа Македонците во Егејска Македонија во 
последните осум децении, и тоа пред сс од политички 
мотиви, зачудува фактот дека нивното присуство тука 
и натаму е релативно високо, а во Воденско, Леринско 
и Костурско и денес преставуваат мнозинство.

Натамошното присуство од над 220.000 Македон-
ци во Егејска Македонија непобитно укажува дека не е 
лесно да се искорени еден народ од таму каде што жи-
веел низ вековите и покрај сите применувани мерки 
на насилство, денационализација и асимилација“.

Насловници на две мапи на Македонија, иzработени од поzнатиот кар-
тограф Хандке, а објавени од Карл Флеминг (лево непосредно пред Пр-
вата балканска војна, а десно веднаш по неа, во 1912 година). Збирка на 
Алдо Климан.



418...

Мил мој македонски народе, зарем ни требаат по-
цврсти и поголеми аргументи дека е смртно нужно да 
си го зачуваме своето историско име Македонка, Ма-
кедонец, и своето уставно име – Република Македо-
нија? Зошто слепо да им веруваме на домашните пре-
давници и на меѓународните измамници? Зарем ќе 
дозволиме безобѕирната грчка Лага да триумфира над 
хуманистичката македонска Вистина?!

Македонскиот народ е една од прекрасните и сјајни 
ѕвезди меѓу народите во светот. Нашиот македонски 
народ е Божја дарба меѓу народите; зашто, колку 
воопшто и има народи во светот? Таа бројка не е 
непрегледна! Да бидеш народ, да бидеш признаен 
меѓу народите – тоа значи дека си имал многу долга 
културна и тешка политичка историја, и оти по сто-
летните премрежија си крунисан со светото име – На-
род. Но таа божанска ѕвезда – македонскиот народ 
– не е морска ѕвезда на која можеш само така да т ги 
пресечеш краците и тие пак да се обноват. Не! Со тој 
насилен чин засекогаш умираат и краците и ѕвездата. 
Тоа веќе ни го направија нашите први соседи во Бал-
канските војни, и знаеме колку болеше и колку и денес 
боли сето тоа. И пак, сите заедно, и во Република Ма-
кедонија, и во Пиринска Македонија, и во Голо Брдо 
и Мала Преспа, и во Егејска Македонија, се држевме 
некако, (од познатите политички прилики) на тенки 
нишки, но колку-толку прибрани околу единствената 
идеја за својата матична татковина Македонија. А се-
гашнава безочна предавничка влада на Зоран Заев, со 
неколку груби „касапски“ меѓународни потези нагло 
ги пресече трите животни и животородни краци на 
нашиот македонски народ што живее под неподносли-
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ви нецивилизациски услови во Република Бугарија, во 
Република Грција и во Република Албанија, и им ги ос-
тави на немилост на тамошните бедни политички гра-
бежливци.

Овде, на крајот, ги приложувам овие три прекрас-
ни македонски народни песни од Егејска Македонија, 
испеани од наши, македонски душички, и реализира-
ни во подеднакво прекрасни изведби, за да нс потсе-
тат на какво чудесно национално богатство би сме му 
го свртиле грбот, откажувајки се од нашето нацинално 
македонско име, и од уставното име на нашата тат-
ковина Република Македонија. А така, нежно и љу-
бовно, на македонски јазик, создаден за такви благо-
родни чувства, се пеело низ вековите, па и денес така 
се пее низ цела Егејска Македонија (за жал, само зад 
затворените врати на етничките македонски домо-
ви!).

Костадинка Палазова: „ФИЛКА МОМА МОЛЕ БОГА“
(Егејското машко оро)
https://www.youtube.com/watch?v=kuXfjcZWyVY

Бапчорки: „МОРИ ЧУПИ КОСТУРЧАНКИ“
https://www.youtube.com/watch?v=yfVnykzFceY

Баклава: „ТВОИТЕ ОЧИ, ЛЕНО“
https://www.youtube.com/watch?v=T03dEOVScMU

8 јануари 2018, Република.мк Online
Тројанскиоt коњ Заев и неговаtа ергела tројански коњи
https://republika.mk/868177

17 февруари 2018, Медиа24 Online
Тројанскиоt коњ Заев и неговаtа ергела tројански коњи
http://media24.mk/2018/01/13/%d1%82%d1%80%d0%be%d1%98%d0
%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%be%d1%82
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16 јануари 2018

ИМЕТО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Е СОВРШЕНО 
– И НИКАКО НЕ ТРЕБА ДА СЕ МЕНУВА! 

Метју Нимиц нема нова идеја за името и вели оти 
немало волшебни решенија. Има, господине Нимиц. 
Наједноставно, волшебно и совршено решение за името 
на нашата држава е РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Сс 
друго е обична ступидна грчка измислица за тридеце-
ниско меѓународно тормозење на македонскиот народ, 
особено кога надворешната политика ни ја води еден 
дипломатски и морално изгубен случај како министе-
рот Никола Димитров.             

Тажна e оваа земја македонска кога е осудена да ги 
слуша и да ги поднесува неподносливите глупости на 
Никола Димитров, таа дипломатско-пимпломатска 
карикатура на која слатко би т се смееле да не ни се плаче 
од она што тој во својот, всушност сосема приватен 
Маерлинг со Никос Коѕиас по грчките хотели, но на 
наша сметка, им го готви на македонскиот народ и на 
Република Македонија. А станува збор за тенка кисела 
чорбичка од најобични трици и кучини.

Димитров вака мудрува:  „Не може Македонија да 
биде само наша бидејќи не е, географскиот регион е 
голем и има три држави“.

Прво, господине Димитров, тој „регион“ (го ко-
ристам вашиот „дипломатски“ термин) што има исто-
риско име Македонија се наоѓа не во три ами во чети-
ри држави (Република Македонија, потоа егејскиот дел 
на Македонија во Република Грција, пиринскиот дел 
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на Македонија во Република Бугарија, и најзападниот 
дел на Македонија во Република Албанија). Тој факт 
не може да го сменат ниту вашата „дипломатска“ 
глупост и недостоинство, ниту бугарските, грчките и 
албанските лаги и квази-историски фалсификати. 

Второ, тој „регион“ што се вика Македонија е рас-
послан во неколку држави не затоа што така географ-
ски разделена ја дал Господ, туку затоа што во осво-
јувачките Балкански војни во 1912 и 1913 година 
безмилосно и ограбувачки е парчосана од освојува-
чите Грција, Бугарија и Србија, а делот во Албанија 
т е доделен на таа држава во рамките на наметнатите 
меѓународни договори со кои државно-правно е санк-
циониран тој територијален грабеж. И сега, бидејќи тој 
„голем регион“, како што вие го нарекувате, инаку, 
во историјата општопознат како Македонија, во еден 
определен воено-политички и историски момент од 
сите страни ни е ограбен, и така поделен денес постои 
во повеќе држави, вие мудро пимпломатски ни сове-
тувате токму ние Македонците да се откажеме од 
името Македонија, или пак да го нагрдиме со некоја 
префиксна или суфиксна лепешка, а другите да си го 
користат според сопствената волја. Е па, тоа ви е супер! 
Веројатно мислите дека таа ваша надреална глупост не 
се гледа и од меѓународната вселенска станица, а не 
само вака од блиску.

Трето, во тој „регион“, господине „дипломат“ Ди-
митров, во другите три држави (Грција, Бугарија и 
Албанија) – можеби ќе се изненадите и ќе се зачуди-
те! – освен во нашата матична татковина Република 
Македонија, живее и многуброен македонски народ 
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што вие во вашите „регионални“ визии за општа среќа 
на овие балкански простори воопшто не го гледате ниту 
ви текнува да го спомнете. Но, господине „дипломат“ 
Димитров, тоа се наши луѓе, наша крв, наши Македонци, 
неизмерни страдалници поради лудилото на столет-
ните историски вртолуми и поради „дипломатското“ 
лудило и слепило на таквите бесчувствителни полит-
-хедонисти како вас кои не само кога немавме своја 
држава, туку и денес кога си ја имаме својата тешко 
создадена и уште потешко зачувана, независна, самос-
тојна и суверена, меѓународно измачувана и измачена 
но горда Република Македонија, не смеат да уживаат 
во елеметарните, меѓународно загарантирани човечки 
права слободно да го носат своето национално име 
Македонка и Македонец и да се служат со својот мај-
чин македонски јазик, впиен длабоко во душата од 
нивното раѓање, од колепката, нишана под нивното 
македонско небо, независно од тоа на која држава 
денес тоа т припаѓа. Кој ви го дава тоа право така бедно 
да ги пречкртувате од нашиот национален хабитус, 
лажен господине лажен дипломату?! Македонскиот 
народ не е ваша приватна сопственост!

Четврто: и во едно најмало семејство од неколку 
членови, па и за најмали дневни договори, се седнува на 
заедничка маса, во кругот на домашните, и стрпливо и 
со усул се прават планови и се договара сс. Најголемо 
семејство, пак, длабински, историски, културолошки, 
етнички и јазично поврзано е Народот. Нашето најго-
лемо македонско семејство е македонскиот народ. А 
вие, вашиот квислиншки премиер Заев и вие лично, 
господине предавнички „дипломат“, како некои пија-
ни спахии сте се растрчале наоколу, од врата до врата, 
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кај соседите што 150 години нс уништожуваа и што 
и денес не можат да нс видат и не уништожуваат, 
(„лицем светци, срцем в’лци“, како што вели нашиот 
голем поет Григор Прличев), и како што ќе ви „пр..
не“ на ум правите понижувачки и смртоносни зделки 
за нашето големо семејство – за македонскиот народ. 
Па, што ви е вам? Знаете ли како завршуваат тие аван-
тури? Ако знаете, тогаш треба да ви биде јасно како ќе 
заврши и таа ваша авантура?

Тоа што сега, кога за само неколку месеци од ме-
ѓународното инсталирање на оваа предавничка власт, 
најстравотно и непоправливо ја оплескавте на сите 
страни, и со бедниот и понижувачки договор со Бу-
гарија, и со внатрешните големоалбански шовинис-
тички партнери на кои ширум им го отворивте патот 
за целосна безобѕирна албанизација и длабинско раз-
градување на државата  – мачно е и да се спомнува! 
– а вие, пак, како некој безгрижен патник, во самечко 
купе на овој тажен Балканик-експрес дојден од Ев-
ропа, надуено си се клацкате кон последната, веќе 
сосема блиска станица што се вика Хиперглупост, и од 
ручек до вечера со нашите ништители работите на тоа 
да ни се смени името, нашето свето име Македонка, 
Македонец, Република Македонија – сега, велам, кога 
ја дотуркавте работата до крај, сега ви текна низ заби 
да процедите дека во одлучувањето за името ќе била 
вклучена и опозицијата. 

 Не, господине „дипломат“ Димитров, и сите вие 
господа квислинзи во владата, вам сега само ви треба 
национално алиби за непоправливиот и непростлив 
злостор и грев што го направивте против македонскиот 
народ и против Република Македонија. Единствена 
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„инклузивност“ што така проѕирно ја „промовира“ 
предавничкиот премиер Заев, а вие, и купот ваши 
големоалбански партнери од типот на Бујар Османи, 
Артан Груби, Талат Џафери и Али Ахмети, со него 
го споделувате тој „префинет демократски стил“ 
– единствената ваша „инклузивност“ се состоеше во 
тоа вие неколкумина сами, без каков и да е разговор 
и договор со политичките опоненти, со научната и 
воопшто пошироката општествена јавност – а  за на-
ционален консензус и да не зборуваме – зад затворени 
врати да го договарате сето она што значи целосно 
поништување на Република Македонија и на македон-
скиот народ.  

Затоа, господине „дипломат“ Димитров, и сите вие 
господа квислинзи во владата, вие сте прочитана кни-
га, и е многу, многу големо прашање дали сегашната 
политичка опозицијиа ќе се фати на таа ваша под-
молна отровна мамка, или ќе ве пушти да се удавите 
во сопствената внатреполитичка и меѓународна беда, 
што апсолутно ве чека, независно од тоа како ќе за-
врши оваа бесмислена и непотребна национална сага 
со нашето убаво име Република Македонија.

16 јануари 2018, Република.мк Online
Имеtо Реpублика Македонија е совршено 
– и никако не tреба да се менува!
https://republika.mk/871512

16 јануари 2018, Курир.мк Online
Имеtо Реpублика Македонија е совршено 
– и никако не tреба да се менува!
https://kurir.mk/kolumni/imeto-republika-makedonija-e-sovrsheno-i-
nikako-ne-treba-da-se-menuva/
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16 јануари 2018, Eurotopics Online
Имеtо Реpублика Македонија е совршено 
– и никако не tреба да се менува!
https://www.eurotopics.net/en/191791/a-compromise-in-the-macedonia-
name-dispute?zitat=192776#zitat192776

23 јануари 2018, Свест Online
Имеtо Реpублика Македонија е совршено 
– и никако не tреба да се менува!
https://www.svest.mk/imeto-republika-makedonija-e-sovrsheno-nikako-
ne-treba-da-se-menuva/

“Macedonia, Tracia, Miesia et Illiris Graeca”, “Tabulae geograficae Orbis
veteribus noti”, Atlas encyclopedique, (Bte Bonne primario Hydrographo 
navali), Падова, XVIII век, бакропис. Изворно колорирано. Сместу-
вајќи ја Македонија во нејзините мошне прецизно означени исто-
риски и географски граници, картата прикажува антички содржини 
на Македонија, со низа имиња на македонските антички локалитети. 
Збирка на Алдо Климан.
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18 јануари 2018

ПОРАКА ОД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
ДО ЈЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: 
„ЈАС ГО РАЗБИРАМ СВЕТОТ КАКО ПОЛЕ 
ЗА КУЛТУРЕН НАТПРЕВАР МЕЃУ НАРОДИТЕ“

Деновиве сведочиме на повторно засилено поли-
тичко насилство врз македонскиот народ и врз негови-
те институции од страна на меѓународната заедница, 
од НАТО и од внатрешниот дрзок и безобѕирен голе- 
моалбански фактор, подеднакво како во времето кога 
со постојани, најразлични груби, недемократски, неци-
вилизирани и апсолутно непристојни притисоци и за-
кани (со санкции) кон Република Македонија и кон 
највисоката институција во државата, претседателот 
Иванов, го изнудуваа мандатот за квислингот Зоран 
Заев. Од тогашната „општа голема грижа“ за „уривање 
на режимот“ и „создавање граѓанско општество“, или 
„Македонија за живот“ едноставно не можеше да се 
дише. Боже, кој сс не се довлечка тогаш во Скопје да 
ни држи лекции за тоа како функционира демократи-
јата: од хиперамбициозната евроминистерка Федери-
ка Могерини, па неизбежниот еврососедски паша и 
субаша Јоханс Хан, па сс до „супердемократот“ Хот 
Ји, а за агресивната, хистерична суперактивност на 
внатрешните и надворешните големоалбански поли-
тичари и на внатрезаевските амбасадори, купувачи и 
наговарачи на поткупливите, Бејли, Жбогар, Тимо-
ние и други и да не зборуваме. Еве, уште во ушите ни 
ечат нивните упорити, насилни и бучни медиумски 
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и директни гмечења и гнетења: Ајде, нема време за 
чекање! На Заев веднаш мора да му се даде мандат за 
составување влада! „Вашата земја“ мора да започне 
со реформите! Евроатлантските интеграции чекаат 
на „вашата земја“! На Европа и на НАТО им се брза 
да ве интегрираат! НАТО и Европската заедница ве 
чекаат! Времето лета, нема време за губење! Морате да 
сфатите како функционира демократијата!

Најобични безобѕирни лаги и глупости, подмолни 
подбуцнувања и заведувања на народот! Никогаш како 
денес меѓународната заедница, и особено во случајот 
на Република Македонија, не била толку морално бед-
на, болна и без трошка чест и хуманистичка свест и 
совест!

За илустрација како се однесуваат таа „демократ-
ска Европа“ и „демократската меѓународна заедница“ 
кога се работи за нивната кожа ќе го наведам само 
суперпримерот на Германија каде што на 24 септем-
ври 2017 година се одржани парламентарни избори 
на кои унијата ЦДУ/ЦСУ на Ангела Меркел не успеа 
да оствари апсолутна победа, па беше принудена да 
влезе во преговори со противничката партија СПД 
на Мартин Шулц за создавање голема коалиција. За-
мислете! – од одржувањето на изборите поминаа цели 
три ипол месеци, и дури пред неколку дена, на 12 
јануари годинава, Меркел и Шулц „се согласија допрва 
да започнат со преговори“, а, како што најавуваат, 
конечниот договор евентуално би можел да се очекува 
пред крајот на март. Видете, се работи за цели седум 
(со бројка: 7!) месеци (а можеби и повеќе) што двете 
страни ги имаат на располагање да бараат и да изнај-
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дат решение за парламентарната криза и за кризата 
на германската влада, и никому, ниту на Жан-Клод 
Јункер, ниту на Федерика Могерини, ниту на некој си 
Јоханес Хан, ниту на Хот Ји, ниту на Јенс Столтенберг 
не им текнало да трчаат во Германија, да гнетат и да 
гмечат, или пак да прозборат нешто, а не безобразно 
и безобѕирно да врескаат „Ајде, ајде, нема време за 
чекање! Времето лета, нема време за губење!“ Тоа е 
затоа што вистинските демократски процеси каде и да 
се одвиваат, во Германија или во Македонија, бараат 
реално време нештата да созреат, и да се доведат во 
ред и во рамнотежа, а не страните вклучени во тие 
политички деликатни односи и процеси да се тераат 
со камшик на изнудени решенија во интерес на третти 
страни. 

А спомнете си само што т правеа на Република 
Македонија?! Па сите знаеме, не морам никого да 
потсетувам на тоа подмолно и срамно време, во кое 
ги слушавме истите ступидни покличи и од нашите 
домашни „револуционери“, „евро-атлантски интегра-
тивци“ и „борци за граѓанско општество“, меѓу кои го 
издвојувам „славниот“ поклич на една врескава фејс-
бук-револуционерка, артистката Синоличка Трпкова: 
„Абре, чисти Македонци, што ќе јадете?!“

Е па еве, се виде што „јадеме“ сега и што во три 
шах-мат потези ни зготви за сркање вашиот голем 
квислиншки готвач Зоран Заев кон кого беа упатени 
сите ваши „револуционерни“ молитви и покличи! 
На шведска маса имаме распослана долга листа шо-
винситички и отровни големоалбански јадења од 
Тиранската платформа. Се разбира, со „Законот за ал-
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банскиот јазик“ засега го добивме само топлото пред-
јадење. Главното мени допрва ни следува. Офлеле, 
нема само да се најадеме, зашто веќе и се прејадовме 
од милитантниот големоалбански политички прими-
тивизам, од нивното политичко насилство, од неза-
конско и неуставно однесување, и нескриена етничка 
омраза! 

А еве, вие што толку се плашевте во нашата убава 
и богата Македонија да не останете гладни, да видиме 
што натаму се служи на големата галантна предавнич-
ка Заевска трпеза: најнапред, со заевско-бугарскиот 
договор на Република Бугарија најасервилно и најпо-
нижувачки на поддавалник им беа послужени нашиот 
национален идентитет, нашите обесправени сестри и 
браќа, Македонки и Македонци што живеат во Пи-
ринска Македонија и во Република Бугарија, нашето 
македонско име, нашата македонска национална исто-
рија и култура и нашиот преубав македонски јазик. 
Состојба на залихите од тоа јадење на трпезата: Веднаш 
изедено! – лапнато од големобугарските апетитлии и 
гурмани, од разни болни Џамбаски до хистерични 
Каракачанови, а за нас, за македонскиот народ, и за 
вас, госпоѓо артистка, и за вашите плиткомисленици – 
остана само меѓународниот суперспецијалитет – бели-
те бубрези. Повелете, послужете се, и уживајте! На 
другиот крај на заевската големопредавничка трпе-
за на „врлите Грци“ штедро им се сервира нашето 
свето име Република Македонија, со сите раскошни 
прилози: нашиот многуброен македонски народ што 
живее во Егејска Македонија и во Република Грција, 
нашата македонска национална историја, како најго-



430...

лемата предавничка лото-награда за Грците, нашето 
национално име – Македонка, Македонец, и уставното 
име на нашата татковина Република Македонија. Сос-
тојба на залихите на тоа јадење на Заевската трпеза: 
резервирано за грчките мезетлии, мрзители на ма-
кедонскиот народ и на сс што е македонско, и само се 
чека момент „јадењето“ уште малку да „искрчка“ па 
во сласт да биде изедено!

Сево ова нс враќа на нашата воведна тема која е 
кратка и јасна: повторно засилено меѓународно и 
внатреголемоалбанско насилство и притисок проце-
сите на уништувањето на Република Македонија што 
поитно да се доведат до крај за да се исполнат евро-
атлантските и големоалбански агенди. А мотивот око-
лу кој сето тоа актуелно се врти е менувањето на ус-
тавното име на Република Македонија.

Врвулицата најнапред започна со „изјавата“ на 
„владата“ по повод разбирливото и сосема оправдано 
одбивање на претседателот Иванов да го потпише не-
уставниот Закон за употреба на јазиците (те. Законот 
за албанскиот јазик). Тоа јавно обраќање на „владата“ 
не е ништо друго освен прераскажана срцевина на 
големоалбанската Тиранска платформа, прилагодена 
за македонски и меѓународни уши. Во некоја многу 
скорешна иднина ќе дознаеме и кој ја составил таа 
„изјава“, таа гнила политичка кора од банана на која 
треба да се лизнеме; од неа многу едноставно исцело 
ја читаме големоалбанската ментална и политичка 
синтакса што кон јавноста сака да се прикаже во 
бели ракавици, а под нив носи груб и смртоносен ме-
тален боксер. Навистина, на таа ептен примитивна 



431...

и приземна политика никако не прилегаат бели ра-
кавици, но иако во „изјавата“ не е тешко да го детек-
тираме тој големоалбански ракопис во превод на ма-
кедонски јазик, со кој и инаку наголемо и нашироко и 
насекаде се потпишува сегашнава квислиншка влада, 
треба да се признае дека таа и таква големоалбанска 
политика на бедно цимолење, солзење и преправање 
пред појаките, пред меѓународната јавност и пред го-
лемите сили, а невидена племенска дрскост, грубост, 
агресивност и елементарен примитивизам во односот 
кон поблагите и покревките ги дотуркала многу да-
леку, дотаму како обична малцинска заедница во Ре-
публика Македонија, веројатно денес и значително 
под 20% население, да ни управуваат со државата и 
низ неа и со неа да праваат што ќе им текне.

Од друга страна, пак, безидејните разговори на 
медијаторот Нимиц со македонскиот и грчкиот пре-
говарач, освен што повторно кренаа многу прав во 
јавноста, – зашто правта околу Македонија, нели, ни-
како и не смее да се слегне во ниту еден момент (!), 
– и повторно создадоа психози оти нешто важно се 
случува, – зашто околу Македонија и мора постојано 
нешто важно да се случува (!) –  едноставно не можеа 
да вродат со никаков поинаков плод, освен со безидеј-
ни и штири дипломатски дрдорења. На ова место си 
спомнувам за еден пријател, ценет дизајнер, кој купил 
преубава, стара куќа. Со денови, со недели, со месеци 
размислувал како да ја преуреди, нешто да смени, да 
прилагоди, сс додека не сфатил дека нема што да се 
менува зашто куќата е совршено изградена, и естетски 
и функционално. Настанала природно, органски, од 
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внатрешната потреба на нејзините градители кои во 
неа вградиле сс што му е потребно на еден убав, топол 
и функционален дом. Така е и со Република Македони-
ја и со нејзиното име, создадено природно, органски, 
низ вековните историски процеси, одамна легнато 
на своето место, во своето цивилизациско лежиште, 
таму кај што му личи да биде, на мапата на културите 
и народите на светот. Само ординарни глупаци и по-
литички неранимајковци сакаат или прифаќаат да 
го преправаат нашиот Дом, симболизиран во името 
на нашата татковина Република Македонија. Нејзи-
ното име е нашиот Дом во кој мебелот можеме и 
да го разместуваме и да си купиме нов – но Домот, 
името Република Македонија е онаков каков што тре-
ба да биде и ја одразува сета топлина и историска и 
културна длабочина на македонскиот народ. Името на 
една држава не се создава за еден ден, за една или 27 
години, по некои хотели или канцеларии. Тоа е стебло 
израснато низ вековите, и ако сега некој идиот го ис-
корне – таму ќе остане само голема, ужасна, мрачна 
дупка. Тоа не смееме да го дозволиме. Тоа наше го-
лемо, разгрането, старо, дедовско, столетно стебло, 
олицетворено во името Република Македонија, треба 
сите да го чуваме до последниот човек и до последниот 
миг на овој свет.

Но секогаш кога станува тесно и нерешливо, а не-
решливо е сс што е спротивно на логиката, ете ти ги 
во Македонија „видните“ мисионери од НАТО и од 
Америка или Европа. Сега, пак на сила, на зорт, се 
загустија работите околу името на Република Маке-
донија и веднаш, за да притисне и да потсети на го-
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лемата воена моќ, ни дотрча Столтенберг, во исто 
време додека во Њујорк се водеа неплодни, мачни 
грчко-македонски преговори. Ја гледам госпоѓа Ше-
керинска како од уво до уво радосно му се смее на 
Јенс Столтенберг и се прашувам: зошто? Кој е Стол-
тенберг во нашиот живот? Што тој ни значи нам? 
Што добро ќе ни донесе? Па тој е само еден воин и 
милитантен воен политичар кој има задача да си 
создаде што поголема платеничка војска што ќе гине 
низ светските попришта. Од кога ние Македонците 
сме станале толку воинствена нација па да умираме по 
НАТО, и  особено македонските социјалдемократи? 
Тоа, „сицјалдемократка“ Шекеринска, и вие „социјал-
демократу“ Заев, е невидено и претставува ваш огро-
мен идеолошко-политички дефект, всушност ужасна 
деформација, што може да се објасни само со тоа дека 
сте измамници на обичниот човек од левиот дел на 
македонскиот политички спектар. Кај го има тоа, 
освен во лудилото, вие левите и да не можете да го 
замислите животот без милитантните десни? И што 
е воопшто тоа што определи да се врзуваме за таа 
воена алијанса? Затоа ли што можеби ќе нс чуваат 
од некого што има, или ќе има намера да нс нападне 
и да ни нанесе зло? Од кого ќе нс брани, од Русија 
ли, или од Кина, од Бразил или Папуа Нова Гвинеја? 
Па најголемото возможно зло на најодвратен можен 
начин ни доаѓа токму од членките на НАТО, од 
Бугарија, од Албанија и од Грција? Токму тие сакаат 
да нс нема и прават сс тоа да го спроведат до крај, до 
наше целосно исчезнување. Зарем НАТО ќе нс чува од 
НАТО? Лисицата ќе го чува пилето? Ма ве молам!
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Според мене НАТО го нема тој голем кредит на 
македонскиот народ да му го одземе целиот останат 
свет, со сите негови прекрасни цивилизациски вред-
ности, одземајќи му го пред тоа, посредно, и неговото 
историско име и историското и уставно име на Ре-
публика Македонија, и само затоа за да го прошири и 
да го зацврсти својот воено-стратегиски простор и да 
ја зголеми својата моќ над народите.

Мои идоли, мил мој македонски народе, не се ниту 
НАТО, ниту Јенс Столтенберг. Мој вечен идол е нај-
големиот македонски борец за национална слобода и 
социјални и човечки правдини Гоце Делчев, со својата 
прочуена универзална и бесмртна цивилизициска мис-
ла: „Светот го разбирам како поле за културен нат-
превар меѓу народите“. 

Не НАТО, и не ЕУ, не Нимиц, ниту Столтенберг, 
туку нашата татковина Република Македонија е таа 
што цврсто нс прегрнува и што како мајчичка гриж-
ливо нс чува со сета своја душа, со сето свое тело, со 
своето убаво мајчинско име и со сите нас Македонки 
и Македонци што сме дел од тоа славно и свето име 
што никогаш и за ништо на светот не смееме да го из-
невериме и да го предадеме!

18 јануари 2018, Репулика.мк Online
Порака од Гоце Делчев до Јенс Сtолtенберг: 
„Јас го раzбирам свеtоt како pоле 
zа кулtурен наtpревар меѓу народиtе“
https://republika.mk/872796
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21 јануари 2018

ДОЛУ ПРЕДАВНИЧКИОТ И ОКУПАТОРСКИ
РЕЖИМ НА ЗОРАН ЗАЕВ!  

Македонски народе, доста ни е од ова заевско 
лудило! Нека чујат сите! Никому не го даваме пре-
красното Име на нашата единствена, мила татковина 
– РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА!!! Зарем е нормално 
едно туѓинско осумдесетгодишно старо-аро со уште 
двајца-тројца луѓе по некои хотели низ белиот свет да 
одлучуваат за името и за идентитетот и судбината на 
нашата македонска нација, и за сета иднина на нашата 
прекрасна македонска младост, за иднината на нашите 
деца и внуци?! Зарем така бедно и предавнички се 
решава судбинското животно и историско прашање 
на еден стар и достоинствен народ како што е нашиот 
македонски?! Зарем секое окупаторско валкано ѓубре 
од црните листи во светот што бурата го исфрлила на 
политичкиот брег ќе му се заканува со казни дури и 
на претседателот на државата затоа што не го зборува 
албанскиот јазик?! Сестри и браќа, немаме друг из-
бор: или цивилизациска Смрт или цивилизациска 
Слобода! Предавничките и окупаторските кретени не-
маат толку темни зандани колку што има душа и сила 
во македонскиот народ. Нема веќе делење меѓу нас 
– сите заедно во одбрана на Македонија!... Слушам кај 
шумат шумите, плачат за војводата!...

Ако некој досега не знаел што е тоа Црна Чума од 
нашата прочуена македонска народна песна за Гоце 
Делчев – еве, мил мој народе, сево ова што сега ни се 
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случува, кај нас и околу нас, тоа е таа Црна Чума. Таа 
Црна Чума многу добро ја запознаа и горчливо и болно 
ја искусија врз својот грб и врз своите животи нашите 
предедовци, дедовци, татковци и мајки. Токму затоа 
низ незапирлив силен бунт и најжесток национален 
и социјален отпор е и испеана таа славна песна. И 
затоа и денес сите ние сме Делчев, и со сите сили и 
сето знаење што го имаме мораме да ја пропадиме таа 
Црна Чума од наша жална Македонија. На нозе! Нема 
предавање!

Погледнете ги само сиве овие лудаци и насилни-
ци што синхронизирано збеснато не престануваат да 
навалуваат и да притискаат од сите страни. Ете, тоа 
ни го свари најпредавничкиот предавник под ова 
наше прекрасно, мирно и мирољубиво македонско 
небо – Јудата Зоран Заев. Никој и никогаш во истори-
јата на човештвото, а имало и такви будали, не ус-
пеал истовремено да отвори безброј бесмислени и 
непотребни фронтови со сите и на сите страни и да 
добие некоја битка. Тоа е апсолутно непогрешлива 
формула за тотален пораз до коленици. А токму тоа, со 
најцрна предавничка  предумисла за злостор кон сво-
јот народ, го направи квинслишкиот премиер Зоран 
Заев: божем „затворајќи ги отворените прашања со 
соседите“, ги отвори сите врати на Пеколот, лудачки 
искреира и отвори безброј нови, мачни, нерешливи 
проблеми, туркајќи нс во „волчјо пријателство“ (Пла-
тон) и со Албанците, и со Бугарите, и со Грците, и до 
болка и до смрт уште повеќе околу вратот ни ги стегна 
понижувачките меѓународни политички пранги од 
бесчувствителните Европа и Америка. 
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Најнапред со својата предавничка клика го доне-
се ступидниот, противуставен и насилнички, големо-
албански т.н. Закон за употреба на јазиците (всуш-
ност, Закон за албанскиот јазик), со кој не само што 
со еден идиотски потег ја поништи унитарноста на 
македонската држава, туку толку бескрајно го про-
длабочи и го прошири меѓуетничкиот јаз помеѓу ма-
кедонскиот и албанскиот етникум во Република Ма-
кедонија и надвор од неа што тоа, за жал, никогаш веќе 
нема да може да се врати во нормална состојба и во 
меѓуетничка рамнотежа. Монтењ вели: „Никој не може 
да згреши така грубо и толку очигледно како законот“, 
а токму таков пример имаме со овој лудачки и насилен 
„Закон“. Но се лажат тие големоалбански политичари 
што го одржуваат „над вода“ давеникот Заев ако ми-
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слат дека со тој „Закон“ ќе успеат да ја албанизираат 
цела Македонија. Господа Големоалбанци, имам за 
вас една вест: морате да знаете дека тоа никогаш не-
ма да се случи! Навистина, Свети Августин на едно 
место вели: „Верувам, зашто е неверојатно“, па така 
сигурно и тие ќе се обидат да го реализират до крај 
своето ултрашовинистичко и ограбувачко лудило 
– и, си велат, ако успеат, добро. Мора да се признае, 
благодарение на нивниот „(за)давеник“ Заев досега 
совршено успеаја во своите национал-патолошки на-
мери. Но нивната главна цел сепак е нешто друго. 
Всушност, тоа е токму она што за нив го направи Заев 
– уште повеќе, трајно и непоправливо да се продлабо-
чи јазот помеѓу албанскиот и македонскиот народ, во 
Македонија и засекогаш да се раскине и да се задуши 
и последната трошка кохезивна сила на македонската 
држава меѓу различните етникуми, за да им се отворат 
нови можности за докажување на невозможноста да 
се живее заедно, во една иста држава. Се разбира, таа 
и таква разврска нема и не можеда се случи сега, но 
во најскора иднина – тоа е сосема сигурно, и ним тоа 
ќе им биде сосема доволно, а тоа, како што на сите им 
е јасно, го остваруваат директно преку предавникот 
Заев и неговата клика, кој без поддршката на големо-
албанските двајца-без-тројца „компањони“ веднаш мо-
же да си отиде на историското буниште, каде што и си 
го резервирал заслуженото бедно место што го чека. 

Но, за сликата да биде што поцелосна, погледнете 
го само тој елементарен, беден освојувачки големо-
албански примитивизам! Али Ахмети порачува „кај 
што во Македонија ќе стапне албанска нога, таму ќе 



439...

се зборува албански“. Џевдет Адеми, пак, од црната 
листа на САД, кој, како порано и длабинскиот маке-
дономрзец Зијадин Села, јасно изјави дека „спро-
ведувањето на Законот за албанскиот јазик во пракса 
е клучот за преживувањето на оваа Влада“, сега „зако-
нодавно“, urbi et orbi, се заканува оти еднаш, двапати, 
трипати ќе го удрел по џеб претседателот Иванов, 
па да видиме дали нема да проговори албански. Ете, 
каков искомплексиран примитивец ве претставува, 
почитувани албански сограѓани од Балканска Швај-
царија!

И додека големоалбанците си го тераат својот пи-
јан, манијакален шовинистички филм, лудницата о-
колу нашето македонско Име ечи наоколу од непод-
носливата грчка омраза и од надреалните меѓународни 
глупости. 

Кај „нашиот мил јужен сосед“, како што подли-
зурковски би рекол подмолниот Данаец Коѕиас, и во 
нашата „пријателска јужна земја“ Грција, како што 
тоа ли(з)гаво би го дефинирал не помалку политички 
перфидниот Данаец Ципрас, во светот познат по ис-
тиот хороскопски знак со нашиот предавник Заев, 
владеат невидена  хистерија и патолошка агонија од 
омраза и шовинизам против Република Македонија, 
против македонскиот народ, против нашиот нацио-
нален македонски идентитет, против нашата македон-
ска историја, против нашето македонско минато и 
сегашност, против нас како такви – само да нс нема 
на овој свет. 

А само ден-два пред средбата на посредникот Мет-
ју Нимиц со грчкиот и македонскиот преговарач во 
Њујорк, и тој самиот потсети на познатата латинска 
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максима за превртливоста на Данајците (Грците) на 
кои не треба да им се верува ни кога дарови ти носат, 
за само ден-два подоцна (подеднакво данајски!) да 
ни порача дека ни дава четири дена да ги разгледаме 
неговите три-четири странички предлози околу име-
то, и да се одлучиме. Веќе немало што да се чека. Па 
зарем само тоа доаѓа од „големиот“ меѓународен 
посредник?! Па тоа, господине Нимиц, простете на 
зборот, потсеќа на оние невкусни и недоветни прода-
вачки од перифериските чаршии во Трст на времето; 
ако се излажете и случајно влезете во некое тамошно 
тесно дуќанче, не престануваат да се вртат околу вас: 
те „Повелете“, те „Што ве интересира? Можам ли 
да ви помогнам? Имаме убави чорапи, имаме убави 
гаќи. Ова е евтино, а на ова имаме попуст“. Ќе ви се 
залепат и не само што не можете да видите ништо 
ниту да дишете во тој мал задушлив простор, туку 
уште и тие глупо и здодевно ве дават, ве дават. Тоа 
ли сте вие? Таква несреќна продавачка од Трст? „Еве 
ви три четири картички предлози“, велите, „во кои 
се спомнува и вашиот идентитет, зашто вие имате и 
идентитет – и за три-четири дена одлучете се“. А ва-
шиот најголем адут, господине Нимиц, е моментално 
„добрата расположба меѓу двете влади“ и готовноста 
за договор меѓу сијамските (не)морални близначиња, 
истохороскопците Заев и Ципрас, кој штотуку веле-
лепно изјави дека македонската нација никогаш не 
постоела. Е па, не може некој толку кусоглед како вас, 
господине Нимиц, да ни се меша и да ни „помага“, 
зашто да имавте колку-толку политичка визија, ќе 
знаевте (а можевте, до Бога, и да ги прочитате хисте-
ричните најави од грчкиот печат што се вртеа и што 
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се вртат со денови!) дека таму, во Грција, се готви 
најголема, болна, манијакална манифестација на не-
видена ОМРАЗА кон македонскиот народ, и оти и 
самото ваше спомнување на буквата „М“ од Република 
Македонија, а за „И“ од македонскиот идентитет и да 
не зборуваме – никогаш не може да помине.

 А, впрочем, и крајно е претенциозно од ваша стра-
на, господине Нимиц, да се расфрлувате со вашата 
„грижа“ околу нашиот македонски идентитет што 
во оваа на сила ажурирана „вруќа“ НАТО-фаза на 
„конечното решавање на македонското прашање“ 
постојано ви е на уста?! И притоа ова „конечно ре-
шавање на македонското прашање“ би требало многу 
добро да ви е познато од една друга, историски ужасно 
мрачна, нацистичка синтагма, само што технологија-
та денес е понова, виртуелна. И што воопшто знаете 
вие за нашиот македонски идентитет? Идентитетот 
не се учи од страна, од советници, и не се „знае“ ка-
бинетски и од „пракса“; идентитетот се носи и нај-
трепетливо, најчувствително се чува длабоко во себеси, 
во најскриените катчиња на душата, во секоја ќелија 
од сопственото емотивно и рационално битие! Ние 
Македонците, како и секој друг народ, сме горди и 
достојни носители на тој наш оригинален македонски 
идентитет, со сета негова историска, културолошка и 
јазична посебност и убавина, и не го спротивставуваме, 
ниту се „натпреваруваме“ со други национални иден-
титети, туку ги почитуваме туѓите! 

А нашиот оригинален, низ долгата национална 
политичка и културна историја создаван и создаден 
македонски идентитет е исцело олицетворен и апсо-
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лутно се совпаѓа со името Република Македонија. Тоа 
никој не го октроирал, како што бесрамно не преста-
нуваат да лажат нашите ограбувачки соседи, и како 
што сега, со ваше посредување, се настојува да се ок-
троира некое ново небулозно хермафродитско име, за 
кое потоа со право секој ќе може да тврди дека било 
октроирано во 2018 година.

Затоа оставете нс на мир, господине Нимиц, и 
вие, и Америка, и НАТО, и Европа. Имате само уште 
5 минути до 12, пријатно да го изненадите целиот 
свет, енергично и достоинствено да го прекинете 
овој најцрн меѓународен злостор против Република 
Македонија, и машки, со крената глава да се повле-
чете од „преговорите“, т.е. од „наговарањето“ за ме-
нување на името на Република Македонија која си 
има и најубаво и најсоодветно име, па историјата да 
ве запомни како разумен човек. Подобро е мирно 
и неизвалкано да си уживате во својата длабочка 
старост, во која е сосема нормално и разбирливо чо-
век во ваши години повеќе да се занимава со своите 
физиолошки потреби и проблеми одошто да се плетка 
во филозофско-социолошките, етничките, етичките и 
други проблеми на туѓите, особено балканските наци-
онални идентитети, па така во годините што уште ви 
преостанале да не го натоварите на својата совест и 
невиниот македонски народ кој не ви сторил ништо 
лошо! Во спротивното, она што ќе го сметате за својот 
најголем политички успех, ќе биде ваш најголем човеч-
ки неуспех, пораз и срамота!

Македонски народе, апсолутно е неприфатливо ни-
ту едно од понудените „генијали“ решенија за името 
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наместо Република Македонија, што преку двајцата 
(замислете, само двајца, само двајца!!!) преговарачи 
им се доставени на двете влади, божем ковертирани, а 
за кои веќе сите слушнавме и знаеме сс. 

Прво, и несреќникот Заев и неговиот донесреќник 
Димитров секогаш користат една ваква фраза: „Мо-
раме да го решиме проблемот што Република Грција 
го има со нашето име“. Работата е многу едноставна: 
оној што има некаков проблем треба сам да си го ре-
шава. Имено, ако, да речеме, некој наш сосед е тешко 
психолошки болен, па му пречи нашето име што го 
гледа на нашата врата секој ден кога поминува покрај 
неа, зарем треба ние да одиме на психијатар за да му 
го решиме тој психијатриски проблем или тоа негово 
лудило? Па, се разбира, тој мора да се лекува, тој треба 
да оди на психијатриски прегледи и терапии. Нему во 
главата нешто не му е во ред.  

Второ, не лажете се и нека не ве теши тоа што зборот 
Македонија е вметнат во некои од предложените фор-
ми на „името“, например, како „Новомакедонија“ 
(Newmacedonia). Тоа не само што е чист идиотизам, 
туку е и подмолност со предумисла, бидејќи префик-
сот New алудира на некојаси новопронајдена земја 
како Newfoundland, во која ние Македонците сме и 
некаков наеднаш новопронајден див народ со непо-
зната политичка и културна историја, при што и 
името Македонија безобразно и понижувачки е на-
пишано со мала буква (македонија), па веројатно 
во општата комуникација ќе мора да се пишува и со 
најмали букви што воопшто постојат на светот. А и 
сите други „решенија“ се чисти бесмислици, „колку да 
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се направи нешто“ што и да е само да се пребришат 
сета досегашна македонската политичка и културна 
историја и македонскиот идентитет и да се претстават 
како некоја нова, од оклностите изнудена меѓународна 
политичка измислица за која „попосле ќе видиме што 
ќе правиме со неа“.  

Но подеднакво апсолутно важно е и тоа што (и 
дали воопшто нешто!) пишува на трите-четири стра-
нички чкртаници на Нимиц за нашето македонско 
национално малцинство во Егејска Македонија, за 
нивната заштита од насилните напади и застрашува-
ња од членовите на фашистичка Златна Зора и други 
фашистоидни ултрадесни организации и поединци, 
за нивното неотуѓиво право на свое национално име, 
Македонка, Македонец, за нивното цивилизациско 
и меѓународно право за користење со сопствениот 
мајчин македонски јазик во Република Грција, во 
секојдневната комуникација, како и на нивното ци-
вилизациско право на свои школи на мајчиниот 
македонски јазик, на право на двојазичните грчко-
македонски натписи на местата на кои фашистички 
бесктупулозно им е погрчено македонското име, на 
правото на сеуште живите бегалци и прогонети Ма-
кедонци од Егејска Македонија и на потомците на 
оние што го преживеале грчкиот холокауст, а сега се 
починати, за соодветен надомест за изгубените домови, 
ограбената земја, раскопачените гробишта, уништените 
животи.

Треба ли уште да се докажува дека е смртен грев, 
недопустливо и апсолутно неприфатливо еден ваков 
радикален и историски важен зафат како што е мену-



445...

вање на името на државата да се одвива во круг на 
два-тројца луѓе, без учество на енормно голем број 
најистакнати домашни историчари, демографи, соци-
олози, лингвисти, етнолози, историчари на уметност, 
писатели, уметници и низа други стручњаци од ака-
демската заедница, без учество на најважните наци-
онални научни институци, како и без гласот на наро-
дот низ сеопшта јавна расправа низ електронските и 
печатените медиуми.

Македонски народе, ова е тоа Заевско лудило! Ова 
што се случува е страшно и за нас пресудно, и веднаш 
треба да го запреме! Сега сс зависи од нас самите! Ќе го 
дозволиме ли тоа сквернавење на нашето име на овој 
и ваков приземен, бандитски начин?! Мораме да го 
оневозможиме тој стравотен меѓународен политички 
злостор над нашата држава, што го предводат кви-
слингот Зоран Заев и неговиот предавнички побратим, 
големоалбанскиот мрзител на сс што е македонско 
Бујар Османи, кој во својот дрзок и безобѕирен стил 
изјавува дека веќе сс е подготвено да се реализира во 
наредните неколку денови. 

Кога една ваква одиозна политичка свинштина 
што сосема на своја рака ја прави квислингот Зоран 
Заев би се случила, да речеме, во Велика Британија, 
англиската пермиерка би пливала во Темза, или во 
Италија италинаскиот премиер би се бањал во Ти-
бар, а францускиот во Сена. Но таква бандитска узур-
пација на власта не е возможна во тие земји со долга 
демократска традиција. Па зошто тогаш тоа би било 
возможно во нашата татковина? Затоа што со неа 
завладеа Заевско-големоалбанскиот бандитизам и ве-



446...

лепредавство. И затоа најважен дел од вистинските 
нужни проевропски реформи е и токму тоа: избе-
зумениот Зоран Заев да си заплива низ Врадар „од 
извора дур до Солуна“, кај што во своите данајски 
прегратки го чекаат неговите сакани истохороскопци 
и истомисленици, а Република Македонија навистина 
да биде „за живот“ а не за незамислив внатрешен и 
надворешен грабеж.

21 јануари 2018, Република.мк Online
Долу pредавничкиоt и окуpаtорски режим на Зоран Заев
https://republika.mk/873688

22 јануари 2018, Јавно.мк Online
Долу pредавничкиоt и окуpаtорски режим на Зоран Заев
http://javno.mk/kolumna-na-aldo-kliman-dolu-predavnichkiot-
okupatorski-rezhim-na-zoran-zaev/
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J. Riedl: “Charte von der Europaeischen Türkey mit den aliengenden Re-
publiken der sieben Inseln u. Ragusa”, Riedl’s Kunsthandlung, Виена, 
1820, бакропис, рачно колорирано. Мапа на тнр. Европска Турција, 
на која Македонија е претставена во своите географски, историски и 
етнички граници, јасно издиференцирани во однос на териториите 
Бугарија, Србија, Албанија и Грција.
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21 јануари 2018

Песна намесtо колумна

ДОАЃА СМРТТА

Доаѓа Смрttа,
со каtран-очи,
pолни со омраза,
без pовод и pричина.

Доаѓа Смрttа,
со црна рака,
кренаtа да удри и да удира,
но не и да се pоддаде
за здраво-живо
и за pријаtелска pреграtка.

Доаѓа Смрttа,
со црни чизми,
научени да газаt и да tиранизирааt,
не да pрескокнувааt од камче на камче
pо зелениtе македонски pоtочиња.

Доаѓа Смрttа.
Ја слушам како се искачува pо моиtе скали,
pолека, pодмолно, решена за злосtор.
Ја чекам со ширум оtворена враtа,
не ѝ се pлашам.
Го имам в раце нејзиноtо големо Црно Досие
исpишано со имеtо Смрt, Смрt, Смрt,
со крвtа и врз грбоt на мојоt народ.
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И нема веќе pразни сtраници!
Има ли нешtо pосtрашно? Не.
И шtо tогаш значи само ушtе еден куршум?
Шtо tогаш значи само ушtе една македонска смрt,
ако нема барем една сtраничка 
на неа да се напише
ЖИВОТ?

21 јануари 2018, Република.мк Online
Доаѓа смрttа
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ПРЕУБАВА НАША ТАТКОВИНО МАКЕДОНИЈО,
ЗА НИШТО НА СВЕТОВ  НЕ ТЕ ДАВАМЕ!

Република Македонија е последната бистра капка 
вода на нашата национална дланка. Последна и пре-
скапоцена! Нема да им го свртиме и вториот образ 
на острвените примитивни внатрешни и надвореш-
ни грабежливци што манијакално, ѕверски посегаат 
и нејзе да ни ја земат! Не, вие збеснати примитивци 
во бели ракавици и вратоврски што никако не ви 
прилегаат, и со европски, НАТО и други освојувачки 
знаменца, не ви ја даваме Република Македонија! Со 
сите сили, со сето свое знаење и со сета наша исконска 
љубов ќе си ја чуваме до смрт!

Предавниците и окупаторите секогаш одат рака под 
рака. Така е и со ултрапредавничиштето Зоран Заев. 
Не престана бедно да ни ја раздава Македонија на 
сите страни и да нс изложува на невиден диктаторски 
психолошки и меѓународен политички и културоциден 
терор. 

За неколку дена во македонскиот Парламент по-
вторно ќе се „(из)гласа“ неуставниот Закон за употре-
ба на јазиците, и истиот час незапирливо и безобѕир-
но ќе се покрене заевската репресивна диктаторска 
машинерија за општо големоалбанско глобење на 
македонските граѓани. Бездруго, во духот на призем-
ниот големоалбански цинизам и дивјачката хипер-
симболика на целосното внатрешно поробување на 
нашата држава и на нашиот народ, тој политичко-
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финансиско-полициски терор ќе започне со најаве-
ната казна од 5000 евра што (еднаш, двапати, три-
пати!) поради непознавањето и некористењето на 
албанскиот јазик ќе мора да ја плати претседателот 
Иванов (или едноставно ќе му ја блокираат тековната 
сметка), на кој потоа ќе му остане само да се повлече 
од претседателското место, а на негово место да се 
инсталира некој како осведочениот големоалбански 
терорист, заменикот претседател на државата и за-
меникот врховен командант на АРМ Талат Џафери. 
Тој морбиден криминален филм со Џафери веќе го 
видовме во каубојското освојување на Собранието, и 
сега само треба рутински да се повтори на уште едно 
место во највисоката власт, а ред е овде да се потсети-
ме и на познатата изјава на Али Ахмети од времето на 
објавувањето на Тиранската платформа дека можеби 
најдобро би било – зошто не? – за претседател на Ре-
публика Македонија да се избере Албанец. Тоа само 
го потврдува непоткупливото, строго дефинирано и 
речиси војнички дисциплинирано спроведување на 
големоалбанскиот политички протокол во Република 
Македонија, за разлика од пресретливите „братство-
единствујушчи“ небулози на македонските политич-
ки елити, кои си мислеа дека тоа се само најобични 
постизборни дрдорења.

Но веднаш треба да се рече дека испреплетканите 
кримогени и предавичко-окупаторски заевско-големо-
албански црева нема воопшто да чекаат да почнат да 
ја истураат својата погана содржина не само врз секој 
Македонец што работи на некое официјално работно 
место, ако не го говори албанскиот јазик, туку и врз 
сите наши македонски Турци, Бошњаци, Власи, Роми, 
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Срби и сите други граѓани на Република Македонија 
што се во иста таква позиција, освен албанските за 
кои не се предвидени никакви казни ни санкции ако 
не го зборуваат македонскиот јазик на официјални 
места. И немојте, почитувани граѓани, попусто да се 
надевате и да мислите дека таа невидена репресија на 
овој и ваков диктаторски и големоалбански режим 
на Зоран Заев нема да се случи. Ќе се случи, и тоа 
многу бргу, и ќе ја покаже сета своја окупаторска 
бруталност, бесчувствителност и безочност! Се раз-
бира, тоа насилство нема да може да опстане многу 
долго, зашто тоа што го наумиле предавникот Заев и 
големоалбанските внатрешни окупатори е невидено 
надлудило, супралудило, хиперлудило, како впрочем 
и сите други нешта што досега ги направија, но, за 
жал, тој терор на малцинството над мнозинството 
сепак ќе потрае доволно долго сите видови екстремен 
административно-политички хаос што ќе го произ-
ведат да ги разниша и последните преостанати цврсти 
столбови на Република Македонија.

Заев, неговата далтоновска партиско-приватна кли-
ка и големоалбанските “партнери“ го претворија ма-
кедонското Собрание во антимакедонско и големо-
албанско арамиско гнездо, со силна, мошне жива и 
постојана логистичка и секаква друга координирана 
поддршка за уништување на македонската држава од 
страна на соседните Албанија и Косово, па разбирли-
во, големоалбанските платформисти Еди Рама и Ха-
шим Тачи веднаш му скокнаа во очи на претседателот 
Иванов поради неговата легитимна одлука да не го 
потпише „Законот“ за албанскиот јазик, при што му-
дрословниот Тачи се прослави со изјавата дека „таа 
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одлука е производ на надминат менталитет“. Се најде 
кој да се јави! Големоалбанските апетити и аспирации 
спрема Република Македонија, со црни печати и муро-
ви запечатени во Тиранската платформа, господине 
Тачи – ете тоа е всушност гнил и примитивен производ 
на надминатиот деветнаестовековен освојувачки мен-
талитет, а вие сте еден од вистинските репрезенти на 
тој повампирен големоалбански менталитет кој во со-
времениов свет, во овој XXI век, е цел сама за себе.

Донесувањето на „Законот“ за албанскиот јазик ги 
има следниве главни, јасни и недвосмислени цели:

1. Официјализирање на албанскиот јазик на це-
лата територија и во сите јавни институции и јавни 
претпријатија во Република Македонија и јакнење на 
општото малцинско албанско политичко влијание во 
државата, со посебна интенција за нејзина сс поголема 
НАТО-милитаризација, при што албанскиот елемент 
во командните сегменти мора да биде војно-политички 
најиспакнат и најрелевантен.

2. Незапирливо, а од аспектот на националниот 
клуч апсолутно асиметрично капиларно вработува-
ње на илјадници албански службеници и преведувачи 
во сите сегменти и во сите краишта на државата, до 
последното катче, и увоз на енормна албанска чинов-
ничка и преведувачка работна сила од Косово и од Ал-
банија по пат на квоти за вработување што ќе ги одо-
бри владата на Заев.

3. Силна пропаганда и промоција на големоал-
банската идеја во современиот свет, и „освестување“ 
и „запознавање“ на меѓународната јавност за “трагич-
но поделениот албански народ во три балкански др-
жави“.
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4. Федерализирање или кантонизирање на Репуб-
лика Македонија, со крајна цел за отцепување на се-
верниот и западниот дел на Македонија и присоеди-
нување кон Албанија и Косово. 

5. Целосно економско исцрпување и истоштување 
на Република Македонија и максимално можно за-
творање (инкапсулирање) на стопанската и стоковна 
размена помеѓу Албанија, Косово и северозападните 
краишта на Македонија (со најголем број албанско 
население), и нивно оддалечување и држење што по-
веќе настрана од остантиот дел од македонските про-
изводители и македонскиот пазар.

Примената на „Законот“ за албанскиот јазик, по-
ради неговата невидена насилност и репресивност 
многу бргу ќе предизвика крајно жестоки реакции, 
немири и јавни нереди, со сериозна можност да пре-
раснат и во отворени меѓуетнички и социјални судири, 
со можни и многу трагични исходи.

Затоа само апсолутно неразумни и етички сосема 
изместени претставници на македонската и на другите 
етнички компоненти во парламентарното мнозинство 
можат повторно да ја одиграат оваа опасна, подмолна 
големоалбанска шовинистичка игра и да донесат ва-
ков противуставен „Закон“ што ќе предизвика несо-
гледливи социо-економски и меѓуетнички последици.

*   *   *
Од друга страна, и покрај мрачната, отворено про-

фашистичка општонационална хистерија во Грција, 
со директно и најангажирано учество на грчката вој-
ска и на највисокиот грчки клер, против Република 
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Македонија и употребата на името Македонија во 
потенцијалната ступидна и никому потребна нова но-
менклатурна измислица наместо нејзиното уставно 
име – мачниот, натегнат и сосема обесмислен „прего-
варачки“ и „наговарачки“ филм, сведен на четирите 
начкртани странички на Нимиц, и натаму се одви-
ва како ништо да не се случува. А всушност станува 
збор за ужаснo радикална внатрегрчка и меѓународна 
шовинистичка противмакедонска агонија. Па зарем 
во таква експлозивна атмосфера може да се реши и да 
се договори нешто нормално и разумно?! 

Пред сс, градоначалникот на Солун Бутарис кој „не 
може да се начуди!“ поради насилните демонстрации 
во Солун, со палењето на официјални објекти и на ма-
кедонското знаме, и со обид за линч на бившиот грчки 
министер, и додека истовремено се готви ист таков 
или уште поголем протестен собир во Атина, односно 
во Пиреј, вели: „овие луѓе не се информирани, си фан-
тазираат за нешто“, а токму самиот тој, во времето 
на неговото незаборавно новогодишно дружење со 
предавникот Заев, со данајска насмевка на лицето 
изјави дека „народот на северниот сосед ќе мора да 
си пронајде некаков свој нов идентитет“, што е  нај-
уверлив и најсликовит говор на длабока омраза и пре-
зир.  А сега се чуди што се случува!

Заев, пак, оди на средба со Ципрас, а само Господ 
знае за што воопшто можат да разговараат по јасната, 
груба и недвосмислена и полна со шовинистичка и 
понижувачка негација на македонската нација и на 
идентитетот на македонскиот народ, кон која Ципрас 
го придодаде и тоа дека не доаѓа во предвид во тие 



456...

договори да се зема во предвид историјата. Според 
него, ако од „преговорите“ се исклучи историјата, 
тогаш можеби би можело и натаму да се бара некак-
во решение. Но, господине Ципрас, како вие го зами-
слувате тоа, кога и 1912 и 1913 година, како и 1948 
година и низа други години пред тоа и по тоа време, 
сс до денес, едноставно т припаѓаат на историјата, а 
тоа се бескрајно трагични години за Македонија и за 
македонскиот народ, при што во таа долга и ужасна 
национална трагедија длабоко насилнички е инвол-
вирана Грција која т ограби на Македонија околу 51% 
од нејзината територијата?! И вие, како и сите други 
неуморни фалсификатори на историјата би сакале 
ние Македонците како по некое чудо вчера да сме се 
создале од некаде, вушност од никаде. Е не оди тоа 
така, господине премиеру на „нашиот мил јужен со-
сед“.

Затоа, според проверениот пример како досега се 
однесуваше нашиот евро-атлантски квислиншки пре-
миер Зоран Заев, „преговорите“ Заев – Ципрас можат 
да се одвиваат само вака:

Ципрас: „Заев, даваш – не даваш?“
Заев: „Давам“.
И тоа е тоа. Во спротивното таа средба ќе биде само 

уште една скапа и непотребна официјална прошетка 
на квислингот Зоран Заев, како и толкуте досегашни 
други, сосема бескорисни, т.е. штетни за Република Ма-
кедонија и за македонскиот народ.

Во меѓувреме, перфидниот грчки министер Коѕи-
ас во Брисел изјавува дека сега има причини за оп-
тимизам, бидејќи, како што рече, „и Европејците и 



457...

Американците сфатија дека треба да нс остават сами 
да го решеваме проблемот на името“. А јас додавам: 
да, господине Коѕиас, сега кога на секој можен начин 
и со сите видови политичко меѓународно насилство, 
трчање на разни европолитичари во Македонија за да 
ги уценуваат и да им се закануваат на тогашните наши 
официјални политичари, па амбасадорското хисте-
рично плеткање и плетење мрежи во Македонија, и 
најпосле кога по успешното подбуцнување и под-
држување ступидни револуции – на власт го донесоа 
квислингот Зоран Заев, а кога однатре ги расшрафија 
Република Македонија и нејзиното правосудство – е, 
сега Европејците и Американците „нс оставиле сами 
да го решаваме проблемот со името“. Многу, многу 
пред вие да се родите, господине Коѕиас, ние си го 
имавме нашиот Итар Пејо, далеку поитар од вас, но за 
разлика од вас –  симпатичен. 

А Нимиц оптимистично, Бог да чува и да пази, 
ги пакува коферите за пат во Скопје и во Атина. Ве-
ројатно смета дека всушност самиот тој е Господ Бог 
и оти во своето „наговарачко пакетче“ од четири на-
чкртани странички, без каков и да е проблем ќе го 
реши прашањето на името на нашата држава. Подобро 
е да си седи дома и да батали сс, зашто од неговото 
ингениозно „преговарање“ и „наговарање“ нема леб.

И ете, сите се тука во таа сеопшта лудница и ме-
шалка на глупости што ја заврте политичкиот ул-
традилетант Заев! Сите се тука, освен оние што би 
требало да бидат тука: македонската академска заед-
ница, најголемите наши стручњаци од сите научни 
области и разни општествени мултидисциплинарни 
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сфери, претставници на македонското национално 
малцинство во Република Грција, но пред сс и над сс 
граѓаните на Република Македонија низ сеопшта јавна 
расправа, низ која би се согледала смислата и, воопшто, 
оправданоста на тој радикален потег на менување на 
уставното име на државата.

Но сите нив ги нема ни блиску и сс е сведено са-
мо на неколкумина политичари. Еве, читаме: и Заев 
ќе се сретнел со Мицкоски, Ахмети и Иванов и ќе ги 
информира за предлогот на Нимиц. Супер, и така рет-
ко се среќаваат, ќе испијат кафе, Заев ќе им ги покаже 
четирите бедни странички чкртаници со предлог за 
новото име, ќе си направат лаф муабет, ќе каснат ло-
кум, ќе се напијат водичка, и тоа е тоа.

Па зарем можеме, македонски народе, да се со-
гласиме со таква понижувачка петминутна сведеност 
на општонационалното влијание во разрешувањето 
на едно од најсудбоносните прашања? Тоа што тоа 
го дозволувавме е последица на двеиполдецениската 
хиперполитизација на нашето општество во која по-
литичките елити се наметнаа како најважни и нај-
умни, поумни дури и од народот што го претставу-
ваат. А сега, еве, на чело на државата ја имаме и непод-
носливата квислиншка влада на Зоран Заев која ни 
растури и ни упропасти сс.

Редно е конечо гласно да викнеме: Доста е веќе со 
ова лудило, Зоране Заев! Лути сме! Многу сме лути 
што бесрамно и в очи нс излага! Лути сме што ги 
предаде и ги стави на коцка сите наши историски, 
културни и јазични и сите други наши национални 
вредности и државни интереси! Лути сме што ни ја 
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упропасти државата и што со еден-два потега  од уни-
тарна ни ја направи бинационална, албанизирана! 
Лути сме што ни вршиш невидено насилство со „За-
конот“ за албанскиот јазик! Лути сме што на своја 
рака ни ја виткаш и ни ја кршиш кичмата пред на-
шите најосведочени мрзители Грците и сакаш да ни 
го смениш името, што само тие, од своите хистерични 
интереси и национално-политички комплекси го ба-
раат! Лути сме, оберпредавнику Зоране Заев, што нс 
донесе на ова дереџе, до овој мрачен меѓународен ќор-
сокак, до овој понижувачки безизлез, до Никаде!

Запомни, албан-делија: сите предавнички догово-
ри што ги направи и што ги потпиша – сите до еден ќе 
бидат ревидирани или поништени, и откажи се веќе 
еднаш од своето бедно предавничко и големоалбанско 
лудило и докажи ни дека не ти е страв и прпа од го-
лемоалбанските реални закани за ветеното а неис-
полнето. А ние, предавнику, не си ја даваме (во замена 
за твојата бедна предавничка кожа) нашата прекрас-
на капка роса на дланот, нашата сакана и единствена 
татковина Република Македонија! Ќе ја браниме до 
последниот здив!

24 јануари 2018, Република.мк Online
Преубава наша tаtковино Македонијо, 
за нишtо на свеtов не tе даваме!
https://republika.mk/874678
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28 јануари 2018 

РЕКВИЕМ ЗА МАКЕДОНСКАТА ОПОЗИЦИЈА?
МАКЕДОНИЈА СВРТЕНА НАОПАКУ.

Зоран Заев сака „дијалогоt“ за имеtо на Реpублика 
Македонија шtо pоиtно да го сведе на дирекtен договор 
Заев – Циpрас, како во случајоt Заев – Борисов. Исходоt 
е добро pознаt. Доtолку pовеќе загрижува pоследнаtа, 
аpсолуtно pремалена, бескрвна и конtроверзна изјава 
на челникоt на оpозицијаtа Хрисtијан  Мицкоски дека 
сега „одговорносtа за pроцесоt за имеtо е на Владаtа, 
ВМРО-ДПМНЕ осtанува на браникоt на зашtиtа на 
националниtе инtереси“. Но на кој начин Мицкоски 
tоа го замислува да биде на „браникоt“ ако вака не-
борбено се иззема од pроцесоt за имеtо, кога се знае 
дека во највиtалниtе национални pрашања Заев се 
однесува сpоред царскиоt pринцип Владаtа – tоа сум 
Јас, и одлучува како шtо ќе му tекне, а сега дури и 
од оpозицијаtа pракtично доби carte blanche tака да 
pосtаpи?

Неколку воведни пораки:
– Името и идентитетот ни е сс што имаме. Во име-

никот на народите никој не може да нс пронајде под 
XYZ.

– Затворете ги очите и размислувајте, бидејќи нај-
слеп е оној што има очи а не гледа, и најглув е тој што 
има уши а не слуша.

– Диктатурата секогаш е цили-мили со тебе додека 
не ја почувствуваш врз сопствениот грб.
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– Леле си му на оној глуп диктатор што не научил 
ништо од судбината на другите диктатори.

– Најголем бедник и лигавец е оној на кој единствени 
пријатели му се непријателите на неговиот народ.

– Тешко на тој што за пет минутки слава ги прода-
ва сето минато и иднина на својот дедовски и мајчин 
род.

– Предавниците и окупаторите секогаш одат рака 
под рака.

– „Мртов и бел“ е секој оној предавник што се за-
лажува дека раката на злото е помоќна од раката на 
правдата.

Изјави на оpасни намери. 
Оpозициски „tанц на малиtе лебеди“

Квислиншкиот премиер Зоран Заев штотуку на-
јави дека „преговорите“ (читај: „наговарањата“) за 
апсолутно непотребната и неподносливо и непоправ-
ливо штетна промена на уставното име на Републи-
ка Македонија, за неколку дена, по доаѓањето на Ни-
миц во Атина и во Скопје, „ќе се крене на повисоко 
ниво“, т.е. ќе се пренесе на министрите за надвореш-
ни работи Димитров и Коѕиас. Тоа едноставно е жив 
ужас! Зашто тоа всушност најбуквално значи дека, 
од аспектот на интересите на Република Македонија, 
сето тоа двеиполдецениско меѓународно мрцлавење 
сега драстично „ќе се спушти на многу пониско ниво“ 
(на двајца, само двајца за нас тотално дискутабилни 
преговарачи!). Веќе многу убаво видовме како на тоа 
тнр. „повисоко ниво“ се одвиваа „преговорите“ Коѕи-
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ас–Димитров, со нивните опиени широки освојувачко- 
-предавнички насмевки на лицето: сс што ќе спомнеше 
Коѕиас, Димитров веднаш ветуваше и даваше на голе-
мо и на широко како да е од татко му. 

Тоа топло-братско, „фасцинантно“ грчко-македон-
ско пријателство и разбирање, и договарање помеѓу 
Коѕиас и Димитров набргу, во наредните недели или 
месеци ќе се „крене“ на уште „повисоко ниво“, т.е. на 
„највисоко ниво“ на „модерните политичари од нов 
ков и ново време“, како што „зае.антски“ на сметка на 
бедното предавништво на „колегата“ од „оваа земја 
„Зоран Заев би рекол грчкиот премиер Ципрас. Тоа 
„највиско ниво“ (само тие двајцата: Заев-Ципрас!), 
до кое лазејќи подмолно педа по педа се довлечка 
предавничиштето Заев, ќе биде не „највисоко“ ами ап-
солутно, смртно „најниско ниво“ на одговорност на 
квислиншкиот премиер спрема македонскиот народ 
и неговите уверувања и желби, и кон државниот су-
веренитет на Република Македонија, бидејќи тој нема 
таков тотал(итар)ен мандат од македонските граѓани 
апсолутистички да прави онака како што ќе му текне, 
како што постапи во Давос со ad hoc истресената из-
јава дека ќе ги менувал имињата на автопатот и на 
аеродромот. За жал, никој, па ниту од редовите на 
опозицијата, таа непримерена дрскост и узурпација 
на националните политички одлуки и интереси не ја 
прокоментира како најобичен државен криминал и 
диктаторска постапка, туку и тоа се прифати како свр-
шен чин, за кој, меѓутоа, не е спроведена ниту најоснов-
на политичка консултација, а за донесување официјална 
одлука на ниво на републичката власт за преименување 
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на тие големи и важни објекти и да не зборуваме. Ток-
му спротивното, опозицијата „дипломатски“ ја поздрави 
„добрата волја“ на двете страни за изнаоѓање решение 
околу името, како да не ни е совршено јасно кон што и 
кон какво „решение“ води сето тоа. Каква „добра волја“ 
има во тоа, освен лежерното грчко, веќе препознатливо: 
„Заев, даваш-недаваш? „Абе Ципрас, реков: давам сс!“

Таа бедна, наметната заевска политика на свршен 
чин и исто така несфатливото постојано национално и 
политичко „легнување на брашно“ по разни витални 
прашања, што менторот на Заев Фрчкоски цинично го 
наречува „апсорбирање на проблемот“ (па за две-три 
недели, вели, сс ќе се заборави), трае од самиот почеток 
на ова незапомнето и неспитомливо Заевско лудило 
по последните парламентарни избори. Јасно е дека по-
литичарите имаат свој начин и право на разбирање и 
интерпретација на нештата, но ако совршено јасно 
и недвосмислено се гледа дека во најважните нацио-
нални и државни прашања квислингот Заев не само 
што нема и не поставува никакви „црвени линии“ 
кон оние што безобѕирно нс ограбуваат, па нема дури 
ни „шарени“ линии, па ни „линии на најмал отпор“, 
туку само најбедни предавнички линии! – е, тогаш би 
се очекувало опозицијата на таквото однесување да 
реагира далеку поостро и не со политичко вербално 
„фино држење“, зашто во спротивното, на народот, 
на најшироката јавност т се испраќа апсолутно по-
грешна порака. Сметам дека во оваа ситуација ко-
га се одлучува за нашата македонска цивлизациска 
Смрт или цивилизациска Слобода, нештата треба да 
се именуваат со нивните вистински имиња, колку тоа 
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и да зазвучи грубо за лежерните, апатични уши на 
оние во Македонија што не разбираат, или не сакаат 
да разберат за што се работи. Зашто на големиот вна-
трешен и меѓународен заговор против нашата татко-
вина и против нашиот народ што се реализира „на ѓон“ 
не може да се реагира само со суптилнен политички 
балетски „танц на малите лебеди“.

Треба да се знае дека внатрешните и надвореш-
ните окупатори на Република Македонија ќе сторат 
сс што е во нивна моќ, од опозицијата и од јавноста 
да добијат „говор на прифаќање и толеранција“ како 
возврат за својот длабок и неподнослив „говор на 
омраза“, искажан низ сопствените далтоновски, кау-
бојски постапки, но и низ секојдневните безбројни 
шовинистички изјави против македонскиот народ, 
против македонската национална и културна историја, 
против македонскиот јазик, и сс-на-сс заедно, со голем 
потсмев и подбивање, против Република Македонија. 
Тој цинизам не го измислија тие; познат е и далеку пред 
времето на германскиот нацизам и италијанскиот, бу-
гарскиот и грчкиот фашизам што со длабоки и болни 
лузни врз нашите македонски грбови и души ја шиф-
рираа својата „голема култура и хуманост“.

На таа уличарска политика на обернеранимајков-
ци, на чело со квислинзите Заев и Димитров и целата 
нивна големоалбанска свита, кои се способни само 
меѓународно да ја проституираат и да ја бламираат 
македонската официјална политика, никако не смее 
да т се оди во пресрет, бидејќи таа не одбира средства 
за да го истурка и да го реализира своето невидено 
политичко насилство и предавништво. Што повеќе 
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„се има“ „партнерска“ работа со неа и со сите нив, 
дотолку повеќе ќе се контаминира секоја чиста по-
литичка мисла и вистински напор и намера да се 
спаси Република Македонија од нејзиното директно 
и безочно уништување и растурање, што тие веќе 
максимално и неповратно го остварија, и за што сега 
настојуваат да си создадат (демократско) алиби, и да 
ја делат, па дури, ако може, и сосема да је префрлат 
одговорноста на други, но никако не и да им овоз-
можат вистинско цивилизирано соодлучување за нај-
виталните и најсудбоносни прашања.

Дотолку повеќе неверојатно и загрижувчки зазву-
чи последната, апсолутно премалена, бескрвна и капи-
тулантска, а секако контроверзна изјава на челникот 
на македонската опозиција Христијан Мицкоски дека 
сега „одговорноста за процесот за името е на Владата, 
ВМРО-ДПМНЕ останува на браникот на заштита на 
националните интереси“. Но од таа сосема дубиозна 
изјава остана нејасно и недоречено на кој начин тоа со 
„браникот“ го замислува Мицкоски, кога сите многу 
добро знаеме дека во највиталните национални пра-
шања Заев се однесува според царскиот принцип: 
Владата – тоа сум Јас, и одлучува како што ќе му текне, 
а сега, ете, дури и од опозицијата ја доби оваа carte 
blanche токму така да постапи?

За жал, уште едно (страшно!) и конечно легнува-
ње на брашно, или ептен брзопотезно „апсорбирање“ 
на проблемот, како што тоа би го дефинирал нивниот 
смртен опонент Љубомир Фрчкоски, кој, како во-
обичаено, во вистинскиот момент се најде да изнур-
не од својата антинационална, антимакедонска црна 
дупка.
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Господине Мицкоски, наместо вашата ужасно мла-
ка, помирлива, препуштена на судбината, делумно ис-
кажана, а делумно иманентно содржана порака до Заев 
и компанијата, во смисла: „Само однесете нс во НАТО 
и во ЕУ, со името на Република Македонија правете 
што сакате – тоа е ваша одговорност, а ние ќе биде-
ме на браникот на националните интереси“, требаше 
најенергично и најуверливо да вложите и јасно пред 
целата домашна и светска јавност да искажете 35.000 
аргументи во одбрана на нашето уставно име и никој да 
не смее ни да помисли да го чепка по никаква цена и за 
никаков беден компромис. Тоа, господине Мицкоски, 
би била единствената автентична и уверлива одбра-
на на македонските национални интереси, а не итно 
одење по нови совети кај евроатлантските куклари 
Хан, Могерини, и особено кај Кнут Фленкештајн со 
убавото му и многу сликовито име („кнут“ – камшик 
со оловни топчиња на врвот), кој заедно со хрватскиот 
европратеник Тонино Пицула, први меѓу првите, на 
сите места во Извештајот за Република Македонија, 
со црн фломастер, дивјачки го пречкртаа нејзиното 
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достоинствено име и наместо него напишаа некое со 
европолитичка варикина исплакнато име „таа земја“, 
„земјата“, а наместо „македонски народ“ ставија пра-
зен збор „народ“. Затоа, само вие одете кај нив во 
Брисел, но таму веќе стопати беа и Заев, и Димитров, 
и Ахмети, и Османи, а за бугарските, грчките и ал-
банските превеани политичари и да не зборувам. Доц-
на е, господине Мицкоски, за први впечатоци кај оние 
што ни ја раскопачија и ни ја  уништија државата! Со 
нив нема договор, туку само лазење, ако веќе немате 
сила пред нив да застанете простум. А таа можност 
штотуку е пропуштена.

28 јануари 2018, Република.мк Online
Реквием за македонскаtа оpозиција? 
Македонија сврtена наоpаку.
https://republika.mk/876598

31 јануари 2018, Македонска нација.мк Online
Реквием за македонскаtа оpозиција? 
Македонија сврtена наоpаку.
http://mn.mk/komentari/14132-Rekviem-za-makedonskata-opozicija-
Makedonija-svrtena-naopaku
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3 февруари 2018

КОРЛЕОНЕСИ, СОПРАНОСИ, КОЅИАСИ
Збор-два за наводаџијаtа, кумоt 
и сtараtа невесtа Коѕиас на која не ѝ е доволен еден...
tуку ѝ tребааt tри...

Глупоста, недуховитоста, подмолноста и цинизмот 
– тоа се четирите страни на ужасно бедниот свет во 
кој ментално се движи грчкиот политички Stand-up 
артист Никос Коѕиас. Некој, подеднакво подмолен и 
искомплексиран како него, убаво му го спуштил и го 
излажал дека „литерарно-политичките“ досетки му 
се страшно смешни и мудри, па тој се расфрлува со 
нив како она примитивно селанчиште од расказите 
на Матео Бандело што, со стиснат показалец на ед-
ната ноздра, од другата си ги издувува зелените густи 
содржини врз лицето на својот домаќин и пријател. 
Малку-малку, и ете ти го, ќе издувне или ќе исплукне 
некоја густа „зелена вдаховена мисла“, како онаа што-
туку дадена за Ројтерс дека „Македонија е како жена 
која на нејзината свадба се прашува дали, освен своето 
презиме, ќе го прифати и презимето на сопругот“.

Г. Коѕиас, не знам какво хормонално пореметување 
ве мачи, бидејќи соблазнително се служите со вакви 
приземни сексистички алузии на сметка на Македо-
нија, но со оглед на тоа дека сте осведочено многу 
„духовит“ и слатко им се смеете на своите Stand-up 
„искри мудрост“ на туѓа сметка, а веќе толку пати и нас 
Македонците нс восхитивте со „блиставоста“ на својот 
„литерарен ум“, верувам дека во вашата хормонално 
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акутна сексистичка состојба „ќе ви легне“ и тоа дека 
вие на луѓето што ви се од спротивната страна, т.е. 
од страната на нормалните и моралните, страшно им 
личите на безброј пати „потрошена“ и „превртувана“ 
стара невеста од земјата Прција која испробала разни 
„презимиња“, и сега пред мажачката, разочарано за-
клучила дека нема да може да се задоволи само со еден 
..., туку т требаат три ... и повеќе. Кај ќе ги најдете, 
тешко е да се рече, зашто Господ не ве „креирал“ баш 
за „дуплерица“!

Г. сексист-фетишист Коѕиас, прекрасната и досто-
инствена мома Македонија ништо не се мисли, ниту 
се прашува, не т е ни на крај памет да се мажи за такви 
шутраци и шугавци како вас и вашите, и особено не да 
го менува своето убаво име и да му додава ступидни 
презимиња создадени во вашите идиотски, чергарски 
пропагандни мозоци. Но г. сексист-фетишист Коѕиас, 
мрачната страна на историјата познава безброј случаи 
кога се склучувани „бракови“ на сила, со воено-по-
литички притисоци, со најмизерни закани и уцени. 
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А токму тоа сега го правите вие! Вршите безобѕирен 
воено-политички притисок и насилство над убавата и 
невина мома Македонија! Вие сте најобични силовате-
ли! Не само морални, туку и буквално злосторници што 
не избираат средства да ги задоволат своите агресивни 
анимални апетити. Во еден нормално и цивилизирано 
уреден свет што некогаш го познававме, а што так-
вите морални мивки како вас го пребришаа и го по-
ништија – за ова што им го правите на Македонија и 
на македонскиот народ меѓународно кривично би од-
говарале како последни уличарски бандити.

На сила и со сила создадените „бракови“, како што 
вие ги замислувате, без оглед на името и презимето, 
немаат никаква иднина. Како срамна последица на не-
хуманост, изнудување и насилство – тие остануваат 
апсолутно неуспешни и неплодни, и осудени се на рас-
паѓање.

Но сите Корлеонеси, Сопраноси и Коѕиаси имаат 
нешто заедничко: брутално „мачо“ сексистичко вер-
бално и секакво друго криминално силување на не-
вините и кревките од страна на такви најобични лигу-
ши што моментално имаат некаква позиција и моќ! Во 
светот на нормалните и чесни луѓе тоа се најобични 
НУЛИ (0000!), најобични „минхенски молери“ што 
ги чекаат своите „историски пет минутки“ за да го за-
трујат светот со зло и омраза.

Така и вие, господине Сопранос, простете, Коѕиас, 
го познавате само тој свет на фашистоидно – а спо-
ред сосема разголената денешна грчка политичка 
стварност, болна од Црна Омраза – слободно може да 
се рече и најбедно нацифашистичко насилство, што 
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се зароди, вирее и, еве, нагло расте и надоаѓа во овој 
сосема изместен свет на нов, бескрупулозен, неморален 
и неправеден меѓународен општествен поредок, што 
како валкано, калливо свлечиште катаклизматично 
ја затрупува некогашната хумана цивилизација, што 
се потпираше врз меѓучовечка солидарност и меѓуна-
родно пријателство и коегзистенција. А вие и таквите 
како вас сте тие гнили јаболка што најнапред однатре, 
како подмолен кариес, го разјадувавте општочовечкото 
Добро, а сега и сосема дрско и отворено го афирмирате 
и се перчите со најцрното Зло како новоцивилизацис-
ка вредност.

За крај, г. сексист-фетишист Коѕиас, имам еден совет 
за вас: веднаш избркајте ги од работа своите глупи пи-
ар советници, бидејќи, и да се убијат – од вас никогаш 
нема да направат духовита политичка Stand-up ѕвезда, 
зашто сте едноставно недуховито старо-аро, испрдено, 
кое кога се обидува да биде духовито само треска плитки 
глупости и евтини панаѓурски досетки. Едноставно не 
ве бива за ништо друго, освен за најбедно меѓународ-
но интригирање, лажење, подметнување, уценување 
и грабење на македонското историско минато, на 
македонското национално име, на македонската на-
ционална култура и на македонскиот јазик. А и за тоа, г. 
сексист-фетишист, ќе можевте само да ни свиркате под 
прозорецот да ги немате за партнери во својот злостор, 
во своето силување на Македонија и на македонскиот 
народ вашите подмолни и безобѕирни корлеоновско-
сопрановски ЕУ, САД и НАТО, и нашите бедни до-
машни предавници и узурпатори на македонската 
држава и на македонската народна власт, на чело со 
квинслишкот и големоалбански диктатор Зоран Заев.
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Ете, господине Коѕиас, трагично е што такви ос-
трвени и невоспитани луѓе како вас и овие погоре 
спомнати одлучуваат за судбината на нашата мила тат-
ковина Македонија и на нашиот мирен и пријателски 
македонски народ.

3 февруари 2018, Република.мк Online
Корлеонеси, Соpраноси, Коѕиаси...
https://republika.mk/879005

“Balkan Halbinsel”, Brockhaus’ Konversations-Lexikon, Лајпциг, крај 
на XIX век. Мапа од еден лексикон, која прецизно ја одразува по-
литичката состојба во оној дел на Балканот кој сеуште се наоѓал под 
турска управа. Македонија е претставена во своите географски, ис-
ториски и етнички граници, Грција, со дел од егејските острови, 
се протега само од Пелопонез на југ, до Олимп на север, а убаво и 
сосема јасно се претставени и другите тогашни и денешни дрски 
претенденти на териториите и на историјата на Македонија: Буга-
рија, Србија и Албанија. Збирка на Алдо Климан.
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7 февруари 2018

ПОДМОЛНОСТИ И ГЛУПОСТ ERGA OMNES:
Риpаблика Меакидоуниа, Мејкдонсаи, Меакидонси,
меакидоунски џаезик

Македонски народе, види со свои очи и увери се: tок-
му tаков ќе биде англискиоt изговор во оpшtаtа 
меѓународна уpоtреба на имеtо Реpублика Македо-
нија, Македонци и македонски јазик сpоред франке-
шtајнскиоt „ономасtички дизајн“ на суpерагресив-
наtа морална мивка Никос Коѕиас, чијашtо незаpом-
неtа агресивносt во однос на Македонија излезе од 
сиtе рамки на нормално однесување. Се разбира, tаа 
pодмолно обмислена гроtеска со нашиtе исtориски 
називи и имиња ќе биде неизмерно pосtравоtна кога 
ќе ни залеpаt ушtе и географски или други идиоtски 
pридавки, pрефикси и суфикси. Па зарем само tака ќе 
молчиме со усtа pолна земја и ќе им дозволиме на tие 
неколкумина лудаци да ни го pонишtаt иденtиtе-
tоt, и на tој и tаков начин да нс pонижувааt pред 
целиоt свеt?! Дуpкаtа шtо веќе ја искоpа под нас 
квислингоt Зоран Заев е бескрајно длабока бездна, а 
tој сеушtе коpа и коpа.

Грчкиот министер за надворешни работи Никос Ко-
ѕиас не престана манијакално да малтретира, да прити-
ска, да гнети. Дневно, и буквално од час во час без прекин 
ја зголемува напнатоста, на разни страни алармира и 
излегува со нови и нови, а всушност само повторувани 
изјави, забрзувајќи го до лудило решавањето на грч-
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ките барања за менување на името на Македонија и 
на македонскиот јазик (без превод на англиски!), и 
се разбира, на идентитетот на македонскиот народ 
и Уставот на Република Македонија. Според него, 
очигледно сс треба радикално да се смени во духот 
на дрските, аморални и ступидни грчки барања за 
поништување на Република Македонија и на маке-
донскиот народ, а всушност прикриено и да се иска-
рикира и грубо да се исмее, додека не прогледаме, 
а тогаш ќе биде доцна! (Токму на тоа се обиде на 
свој начин да нс предупреди дури и Нимиц, поради 
што Коѕиас и збесна на него, забранувајќи му да ги 
толкува грчките ставови!). Но, сите многу добро 
знаеме, а знае и целиот свет, и особено тие што го 
заматија тоа подмолно замешателство, Gрците, дека 
сето тоа нема никаква врска, дека е во прашање една 
најобична безобразна и безобѕирна измислица и не-
видено меѓународно силување. Секоја и најмала и 
најнезначителна промена на сегашното уставно име 
на Република Македонија е неприродна, наметната 
и ќе го означи вистинскиот крај на нашиот вековен, 
интимен, топол македонски свет во кој се раѓавме, 
живеевме и умиравме, и беден крај и смрт на нашата 
национална и културна посебност, крај на нашиот 
македонски идентитет што многу бргу ќе се расточи 
до ништожност. И што е најстрашно, нема да имаме 
право ниту на своите спомени, бидејќи и тие ќе бидат 
преименувани во нешто сосема друго, во политичко-   
-историски фалсификат со правна сила.

Додека не изгубиш нешто скапоцено не знаеш што 
си имал!
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Токму затоа мразниот Коѕиас турира, брза, не дава 
да се дише. Знае тој со кого има работа, зашто наспроти 
него седи хистеричниот, беден предавник Зоран Заев, 
кој по кулоарите на белосветските хотели бесрамно, 
авторитарно дели и дава големи, судбоносни и конеч-
ни ветувања за судбината на целата нација, за кои ден-
-два подоцна читаме, слушаме, гледаме и дознаваме 
по медиумите (главно грчки!) како за веќе свршена 
работа. И Коѕиас и Ципрас, како и Рама и Борисов, 
сфатија дека имаат „историска шанса“ во четири очи 
со Зоран Заев да направат апсолутно сс што ќе посака-
ат со тој предавнички политички лудак и меѓунаро-
ден шут со криминално педигре, со чие инсталира-
ње како од небо им падна секира в мед за да можат 
да ги истуркаат до крај, еднаш за секогаш, сите свои 
стари, столетни национални освојувачки соништа кон 
Македонија, исполнувајќи ја истовремено и сложе-
ната но еднонасочна освојувачка агенда на ЕУ, САД 
и НАТО.

Железото се кове додека е жешко, а сега, со збесна-
тата растрчаност и повторната општа адреналинска 
возбуда на деструктивниот антимакедонски, франкеш-
тајновски „евроатлантски тим“: Хан, Могерини, Јун-
кер, Столтенберг, Билд, Ципрас, Коѕиас, Османи, 
Ахмети, Заев, Димитров, Шекеринска, Бејли, Жбогар, 
и кој ти сс не, не само што е жешко, туку е навистина 
крајно усвитено. Но сево ова што се прави вака без-
обѕирно со најважните и најсудбоносни прашања на 
еден стар европски народ и на една современа европска 
држава, со невидена „светлосна брзина“ – сето тоа е 
најобичен државен политички криминал, здружен со 
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меѓународниот политички и друг криминал, на штета 
на обичниот, изморен и со разни средства и методи 
апсолутно пацифициран македонски човек, и на него-
вата единствена, изморена и расшрафена татковина 
Македонија, а тој, апатичен и веќе препуштен на раз-
војот на настаните, или сосема заблуден, без каква и 
да е реална внатремакедонска политичка заштита и 
закрила, нема ни да се свести кога од овој глиб до гуша 
во којшто нс фрли квинслишката и големоалбанска 
влада на Заев ќе се најде во глиб преку глава, од што 
веќе нема да има враќање ниту спас. А тоа, за жал, е 
веќе утре.

7 февруари 2018, Република.мк Online
Подмолносt и глупосt ERGA OMNES
https://republika.mk/880436

7 февруари 2018, Агенда.мк Online
Подмолносt и глупосt ERGA OMNES
http://www.agenda.mk/2018/02/07/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D
0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-
%D0%B8-…
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9 февруари 2018

ERGA OMNES: САМО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА! 
ONLY REPUBLIC OF MACEDONIA! 

Предавнику Заев и pредавнику Димиtров, pредавнич-
ке Шекеринска, pресtанеtе да ја злоупоtребуваtе на-
шаtа сtрpливост?! Веднаш и безусловно pрекинеtе 
ги сиtе уценувачки „pреговори“, „разговори“ и бедни 
tргувања со грчкиtе фашисtоиди за имеtо на наша-
tа tаtковина! Таа се вика Реpублика Македонија и 
tоа е нејзиноtо авtенtично и единсtвено можно име 
шtо го гаранtира вековниоt авtохtон национален 
и кулtурен иденtиtеt на македонскиоt народ! Сфа-
tеtе ги најсериозно овие pредуpредувања! Во македон-
скиоt народ, во tаtковинаtа и секаде каде шtо нс 
има, неpодносливо горчливо врие, зашtо со своеtо ми-
зерно pредавсtво дивјачки грубо, pаtолошки самоза-
љубено и на најpримиtивен начин ги згазивtе и ги ис-
pоганивtе сиtе наши најсвеtи национални чувсtва 
и вредносtи! 

Почујте, предавничишта на својот народ – веднаш 
запрете со уништувањето на Македонија! Кренете ги 
рачните кочници! Во политиката е како на автопатот 
на смртта – ако возите пребргу, пијано и без разум, 
знаете што ве чека на крајот! А во таа ваша „хистерична 
дипломатска пијана и неразумна брзинска трка“ на 
менување на уставното име на Република Македонија 
на своја рака, без да се праша народот, во своето бес-
примерно лудило и предавништво се натпреварувате 
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со самите себе си. Сите ви се смеат, будали низаедни! 
А Gрците, ЕУ, НАТО и вашите безобѕирни големоал-
бански партнери се оние бедни навивачи во крвавите 
гладијаторски борби што викаат „Убиј! Убиј! Убиј!“ 
покажувајќи со показалецот надолу! За нив вие сте 
само дел од грубиот национално смртоносен спектакл 
за кој платија скапи влезници и сега сакаат да уживаат 
во злосторот, а вие треба бесчувствително да им ја 
испорачате на поддавалник таа крваво-црна Смрт на 
нашето чесно и достоинствено национално име Маке-
донец, Македонка, Република Македонија!

Предавници на својот народ, најниска човечка бедо 
и срамото, еве на што нс принудувате: Македонија и 
македонскиот народ немаат друг избор, освен на живот 
и смрт, со своите души и со своите тела, да ја бранат 
Македонија, и најенергично да му се спротивстават на 
невиденото ЛУДИЛО што најобични идиоти како вас, 
кои со насилство, лаги и измамувања се дограбивте 
до власт, настојуваат да ни го претстават како нешто 
нормално, големо, светско, космополитско. Но не, Лу-
дилото секогаш е само Лудило и лесно може егзактно 
да се докаже, а вашиот тим лудаци и психопати, на 
чело со Заев, и грчките предатори, на чело со постојано 
цинично, мизантропски насмеаниот Коѕиас, соврше-
но прецизно и егзактно докажаа и од минутка во ми-
нутка докажуваат дека се нешто сосема спротивно 
од нормалното и нормалните, цивилизираното и ци-
вилизираните, хармоничното и хармоничните, инте-
лигентното и интелигентните и толерантното и толе-
рантните. Тие се токму спротивното од сето тоа! Сите 
вие заедно сте најобични насилници и силуватели! 
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Ова што со невидена „дипломатска“ хистеризаци-
ја го правите вие неколкумина белосветски мангупи 
и измамници е најобична диктатура на најприземно 
кримогено лудило со кое брзопотезно успеавте маке-
донскиот народ и обичниот разумен граѓанин на Ре-
публика Македонија да ги стиснете во своето диктатор-
ско, авторитарно, садистичко, застрашувачко менгеме. 
Тоа не може да помине само така! 

И во чиј интерес го правите сето тоа?! 
Само и исклучиво во интерес на Република Грција 

која подмолно ја започна, цело време подмолно и 
перфидно ја водеше и така ја води кон најцрн крај 
оваа ништителска игра, и само според свои валкани 
правила, барања и уцени на штета на Македонија и на 
нејзините граѓани! 

А еве што имаме во таа „мила, пријателска соседна 
јужна држава“, како што уживаат на галено да си ја 
претставуваат нејзините лидери Ципрас и Коѕиас, со 
оној познат притивнат лисичји глас  од басните на Ла-
фонтен.

Во Република Грција, според односот кон Македо-
нија и кон македонскиот народ, препознаваме две 
силни национално-политички групации: а/ оние што 
бескрајно нс мразат и што не можат да нс смислат и 
б/ оние што бескрајно нс мразат и што не можат да нс 
смислат. Бидејќи од овие две дефиниции и формулаци-
и, кои се сосема идентични, не можеме воопшто да 
ги разликуваме едните од другите, т.е. имаме силен 
впечаток дека се работи за апсолутно идентично оп-
штонационално политичко шовинистичко лудило, мо-
раме тоа малку да го појасниме.
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Имено, првите, наведени под (а), својата надреал-
но болна, дивјачка омраза кон Република Македонија 
и кон македонскиот народ ја манифестираат сосема 
разголено, грубо, најсирово и најбедно, токму според 
општопрепознатливиот нацифашистички урнек. Тие 
не само што и не помислуваат пред својата домашна и 
пред меѓународната јавност да се покажат барем малку 
во некаква поинаква, „поубава“ светлина, туку прават 
сс баш да покажат колку се црно, агресивно острвени 
мрзители на нашиот мирен, мирољубив и пресретлив, 
пријателски македонски народ и да создадат уверлива 
и заканувачка слика за својата недвосмислена воена 
и физичка надмоќ и готовност за најрадикални ниш-
тителски сценарија.

Од нив, се разбира, ништо ново – фашизам како 
фашизам! – тоа е таа позната повеќедеценска грчка 
политичка реалност! За жал, во изминатите 105 го-
дини, од времето кога во Балканските војни ни ја пар-
чосаа и ни ја ограбија татковината, сето тоа безброј 
пати со свои очи го видоа и на својата сопствена 
страдалничка кожа го почувствуваа генерации и ге-
нерации Македонци во Егејска Македонија, а и денес 
тоа општопознато грчко фашистичко насилство и 
таа нивна нехуманост, суровост и примиривизам ги 
проживуваат и ги чувствуваат претставниците на го-
лемата македонска национална заедница што живее 
во тој дел на Република Грција. 

Вторите, пак, наведени под (б), претставници на 
владејачката политичка елита во Република Грција, 
премиерот Ципрас, министерот Коѕиас, градоначал-
никот на Солун Бутарис, и другите од нивната фела, 



481...

прават сс својата длабока шовинистичка агресивност 
и омраза, и своите остри освојувачки нокти постојано 
насрчени кон Македонија и кон македонскиот народ 
колку-толку да ги потиснат, да ги завиткаат во свила и 
кадифе. Но попусто, зашто оние суштетства што лазат 
подмолно и, како што знаеме, си ги кријат нозете, 
имаат расцепен јазик според кој ги препознаваме 
оддалеку, па и на малите деца им се добро познати 
како студени, опасни и отровни.

Овие „убавци“ и „душички“ на грчката митолошка 
„космополитска, евроатлантска политика“, која ина-
ку не признава ниту едно од бројните национални 
малцинства во Република Грција, на своите сирови 
грчки нацифашисти што во стотици илјади бесно 
штрајкуваа низ Солун, Атина и Патрас, страшно 
им се „лутат“ заради тоа што тие едноставно не се 
во состојба барем уште малку да се воздржат, да се 
стрпат и да не ја манифестираат така очигледно и 
толку јавно сета своја омраза кон македонскиот народ 
и кон Република Македонија, барем додека нивната 
подмолна дипломатска измама, во комплот со маке-
донскиот предавнички џган не се доведе до крај. А 
од друга страна, и тие кутрите, и Ципрас, и Коѕиас, и 
Бутарис, никако не можат да ја додржат својата голема 
омраза што ја нарекуваат „љубов и пријателство“: од 
нивните расцепени „дипломатски“ јазици постојано 
шиштат подмолни спуштања, навреди и негирања 
на македонскиот народ и на сс наше, македонско. 
Фашистоидното и шовинистичкото во нив е многу 
посилно од тенката и проѕирна европска глазура со 
која се обидуваат да се премачкаат. 
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Така, Ципрас само еден ден пред да се најде на 
„пријателска“ средба со квислингот Заев во Давос 
истресе куп навреди на сметка на македонскиот народ 
кој за него е без идентитет, т.е. не постои, зашто Ма-
кедонија е, вели, само една и само Грчка. Коѕиас е 
буквално неподносливо вулгарен во своето понижу-
вачко однесување кон Република Македонија, како 
некој пијан и преждеран газда во сопствената зачаде-
на грчко-балканска кафеана, и тоа газда кој сега сосе-
ма заслужено има и свој аеродром „Скопје“ на кој прв 
ќе слетал, замислете, наместо да дојде по автопатот 
„Пријателство“, до кое очигледно држи колку до 
ланскиот снег. А пак Бутарис, „човек со широко космо-
политско срце“, смирувајќи ги своите грчки фашисти и 
фашистоиди во Солун, им вели: „Не е во ред граѓани-
те на нашиот северен пријателски сосед да ги викате 
Србоцигани, додека тие си го бараат својот идентитет“. 
А како би било, господине Бутарис, како осведочен 
„стручњак“ за македонскиот идентитет, вие да си го 
побарате својот некаде во своето политичко лудило 
и зашеметеност загубен идентитет на нормален и ци-
вилизиран, и барем малку пристоен човек.

И ете, квислиншка и големоалбанска бандо на Зо-
ран Заев, на тие „мили пријатели“ од нашиот јужен 
сосед галантно, на своја сопствена предавничка рака 
растрошно како пијани милионери им го давате на-
шето свето национално име Македонка, Македонец, 
и уставното име на нашата татковина Република Ма-
кедонија! Ете, тоа е вашата „света“ мисија во овој свет 
и во овој живот!    

И уште нешто.
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Најпрепознатлива политичка алатка на диктатори-
те и насилниците е лепењето денунцијантски и деза-
вуирачки етикети на неподобните и на политичките 
противници.

Така, од неуморниот АГИТПРОП на Заев се на-
слушавме и се нагледавме лепење одиозни етикети, со 
навредлив, ироничен тон, од типот „големи македон-
ски патриоти“, „националисти“, „националистичка 
влада“ и такви слични глупости, што т беше главен 
идеолошки извозен артикл и на тнр. „шарена рево-
луција“. Индоктринираните глупани и аналфабети од 
предавничкиот АГИТПРОП на Заев, и него самиот, 
ќе ги потсетам дека термините „националист“ и „на-
ционализам“ се создадени во XIX век, а се однесуваа 
на оние чесни и храбри поединци и движења, – меѓу 
кои беше и македонското револуционерно движење 
на чело со Гоце Делчев, Јане Сандански, Даме Груев 
и сите наши други големи македонски синови, – кои 
со своите смели државотворни програми, по цена на 
животот или смртта, се креваа против големите не-
народни апсолутистички држави и режими, зандани на 
народите, како што беа Отоманското Царство, Австро-
-Унгарија и царската апсолутистичка постниколаевска  
Русија, со цел да ги ослободат своите народи од тоа 
национално и социјално ропство и да создадат свои 
самостојни, суверени, демократски национални држа-
ви. И токму така се создадени речиси сите денешни мо-
дерни европски држави.

Но зборовите „национализам“ и „националист“ 
во тотатлитарните комунистички држави и режими 
добија идеолошко-политички крајно погрдно значе-
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ње, од пуст диктаторски страв, не дај Боже, да не се 
искажат благородните национални чувства, и (сега 
пред сс идеолошки!) одново поробените народи да не 
покажат желба или да имаат примисла за одвојување 
и самостоен живот. Тие зборови, „национализам“ и 
„националист“, со таков идеолошко-политички обви-
нувачки предзнак и товар, претставуваат мизерен 
реликт токму на тие мрачни времиња и служат само 
како бауч за застрашување на неуките и на оние 
кои, за жал, веќе еднаш биле длабоко застрашени 
или тероризирани во минатиот едноумен режим. Се 
разбира дека и на суперцентралистичката (божем над-
национална) ЕУ тие појмови им се исто така мед и 
млеко за потчинување и задушување на секоја државна 
и национална посебност и понагласена независност и 
суверенитет на нејзините членки и на оние што сакаат 
тоа да станат.

За разлика од „македонските националисти“ и „ма-
кедонските патриоти“ кои во овие ужасни меѓу-
народни политички невремиња за Македонија прават 
сс што знаат и умеат да си ја спасат татковината, 
постојат „шовинисти“, мрзители на другите народи, 
како што се осведочените големоалбански ултра-шови-
нисти во владата на Заев и околу неа, и моментално 
најактуелните грчки ултрашовинисти со кои истиот 
тој Заев си слави Нови години и од голема среќа и 
смеа се криви по белосветските хотелски холови, каде 
што ја води својата меѓународна политика на конечно 
и неповратно растурање и уништување на Република 
Македонија.

Затоа, предавничишта белосветски, појмовите „ма-
кедонски патриот“ и „македонски националист“ де-
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нес, во оваа невиделина и мрак што ги навлековте 
над македонското небо, повторно го добиваат своето 
изворно, вистинско значење на решителни бранители 
на дигнитетот и слободите на македонскиот народ, 
на сите македонски граѓани, и на државниот суве-
ренитет на Република Македонија. „Македонски на-
ционалист“и „македонски патриот“, како секогаш во 
нашата тешка и драматична историја, не значи ниту 
лево ниту десно, туку само едно – Македонија!

Денес, кога така безоѕирно ни ја растурате татко-
вината, не само што не е срамно, туку напротив, чесно 
е да си македонски патриот и македонски национа-
лист.

Срамно е само да си примитивен шовинист, а нај-
срамно да си најобично збудалено, беѕобзирно предав-
ничко ѓубре.

Затоа, сите вас што од срце и од душа си ја сакате 
оваа наша единствена татковина Македонија, ве ох-
рабрувам: бидете смели македонски националисти и 
македонски патриоти! Фашизмот, шовинизмот и пре-
давништвото не се победуваат со розова, галантна, са-
лонска елоквентност...

МАКЕДОНСКА ПРОЛЕТ стасува!

9 февруари 2018, Република.мк Online
ERGA OMNES: Само Реpублика Македонија
http://republika.mk/881225

10 февруари 2018, Поглед.мк Online
ERGA OMNES: Само Реpублика Македонија
ht tps : / /pog led .mk/e rga-omnes-%D1%80%D0%B5%D0%BF
% D 1 % 8 3 % D 0 % B 1 % D 0 % B B % D 0 % B 8 % D 0 % B A % D 0 % B 0 -
%D0%BC%D0%B0%D0%…



486...

I. Laurenbergio: “MACEDONIA ALEXANDRI M. PATRIA”, 1647, бак-
ропис. „Македонија – Татковина на Александар Македонски“. Исто-
риско-географска карта на Македонија, изработена според разни 
постари картографски урнеци, со прекрасни барокни декоративни 
свитоци. Збирка на Алдо Климан.
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11 февруари 2018

МАКЕДОНИЈА ЌЕ ЖИВЕЕ СЛОБОДНА!
Клин(ч) на клин за единаесеttе Заpоведи на лажноt 
грчки Худини Никос Коѕиас

1. Коѕиас ќе т рече на Земјата: „Престани да се 
вртиш!“ – и таа ќе престане да се врти.

2. Коѕиас ќе рече: „Нека ја снема историјата!“ – и 
историјата веднаш ќе ја снема.

3. Коѕиас ќе рече: „Нека ја снема вистината!“ – и 
вистината веднаш ќе ја снема.

4. Коѕиас ќе рече: „Нека ги снема Македонците во 
Егејска Македонија!“ – и Македонците во Егејска Ма-
кедонија веднаш ќе ги снема.

5. Коѕиас ќе рече: „Нека ги снема Македонките и 
Македонците во Македонија и во целот свет!“ – и сите 
Македонки и Македонци во Македонија и во целиот 
свет веднаш ќе ги снема.

6. Козиас ќе рече: „Нека го снема македонскиот 
јазик!“ – и македонскиот јазик веднаш ќе го снема.

7. Коѕиас ќе рече: „Нека го снема македонското 
национално минато!“ – и македонското национално 
минато веднаш ќе го снема.

8. Коѕиас ќе рече: „Нека ја снема македонската кул-
тура!“ – и македонската култура веднаш ќе ја снема.

9. Коѕиас ќе рече: „Нека го снема македонскиот 
идентитет!“ – и македонскиот идентитет веднаш ќе го 
снема. 

10. Коѕиас ќе рече: „Нека го снема македонскиот 
Устав!“ – и македонскиот Устав веднаш ќе го снема.



488...

11. Коѕиас ќе рече: „Нека ја снема Република Маке-
донија!“ – и Република Македонија веднаш ќе ја сне-
ма.

Но, мил мој македонски народе, Никос Коѕиас не 
е Бог, а не е ниту Худини. Тој е само еден обичен не-
морален и надуен грчки политичар, кој садистички се 
слади во евтиниот политички бордел на меѓународно 
проституираната квислиншка и големоалбанска влада 
на велепредавникот Зоран Заев. 

Проституцијата е големо општествено зло и дла-
бока индивидуална несреќа на сите оние поединки 
и поединци што трагичната судбна ги фрлила на тоа 
мрачно егзистенцијално дно.

Но кога во својата (одговорна) професија најбедно 
интернационално (не)морално се проституираат по-
литичари и политичарки, како предавниците Заев, Ди-
митров и Шекеринска, „со сета своја царска куплерај-
ска свита“, политичари кои всушност би требале да му 
бидат чувари и идоли на народот што го претставуваат 
– тие, на сметка на македонскиот народ и на Република 
Македонија, тоа го прават од најмизерно аздисување, 
бес и лудило, споделувајќи ја така својата „политичка 
постела“ со разни меѓународни, евроатлантски „големи 
политички заводници и љубовници“, па и од типот на 
карамазовскиот „политички сладострастник“ Никос 
Коѕиас, кој, како што гледаме, заевскиот политички 
куплерај сосема си го приватизира и си го претвори 
во  врталиште за лично, комплексашко докажување 
на својата „дипломатска машкост“ и за најобично из-
живување. Е мажиште бре, Коѕиас, многу се намачи 
со „освојувањето“ на таквите „политички чупи“ што 
сами ти (го) даваат (она што не е нивно)!    
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Македонски народе, разбуди се! Стани! Никој не 
може да ти го одземе тоа најголемо човечко право 
да си го браниш својот роден дом и своето сакано се-
мејство! 

Доста ни е веќе од овој срам, понижувања и најпри-
земни бламажи на нашиот македонски народ и на на-
шата мила татковина Македонија!

Доста ни е од тие избезумени и самозадоволни ве-
лепредавнички диктаторски моќници што ни ја пре-
творија Република Македонија во трагична вантрема-
кедонска и меѓународна Содома и Гомора. 

Се наоѓаме на работ од црна бездна од која нема 
враќање!

По цена на животот и смртта не смеме да им го 
дадеме на тие неморални грабежливи идиоти сво-
ето достоинствено македонско Име, најголемото и 
најблагодордно вековно наследство што за нас и за 
нашите деца и внуци ни го зачуваа нашите преде-
довци, дедовци, таковци и нашите славни македонски 
патриоти, револуционери и борци во сите времиња, 
што без премисла се саможртвуваа за својата татковина 
Македонија, за својот македонски народ и за човечки 
правдини!

Заедно, заедно, само заедно, цврсто сплотени во 
својата неизмерна љубов кон нашата една и единствена 
Македонија, ќе си ја спасиме татковината од страшната 
пропаст и црна невиделина!

Не смееме веќе да молчиме и да се потпираме само 
врз бавните дипломатски уверувања наоколу на оние 
европски и светски моќници дека ова што се случува 
околу Македонија е ужасно, бидејќи токму тие, на 
најгруб интервенционистички начин ни ја инстали-
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раа бедната квинслишка власт на Заев и ни го натр-
тија него лично! Нема веќе време за чекање! Заев, 
Димитров, Шекеринска, Османи, Ахмети и гебелсов-
ската пропагандна креатура Артан Груби ќе пукнат ако 
итно – веќе утре! – не го довршат својот најстравотен 
предавнички проект на уништување на Република Ма-
кедонија!

А лажниот Худини Коѕиас, со својата позната ли-
цемерна насмевка на лицето, задоволно ќе ни ги фрли 
последните грутки напатена македонска земја во на-
шиот национален македонски гроб.

Зарем тоа сме ние, синови и ќерки на најпатриотска-
та Илинденска епопеја?! Зарем само така ќе си легнеме 
во ништожност?! Зарем за таков беден крај, гради в 
гради, со голи раце, до последниот здив и до последниот 
човек на Мечкин Камен се бранеше националното и 
социјално достоинство на македонскиот човек?

Не, мил мој народе! Не сме поразени! Тие сакаат да 
поверуваме во тоа и да ни го скршат духот! Но незмерно 
се лажат! Во нас има уште многу притивната, приду-
шена, потисната сила за најголем и жесток отпор на 
тоа невидено предавничко и меѓународно лудило! 

Дишете, мили мои! Дишете со полни гради за својата 
единствена на светот татковина – Македонија!

Долу Заев! Долу предавничката влада! Долу Коѕиаси 
и други странски освојувачки гнасови!

А вие, бесрамни предавници белосветски, Заев, Ди-
митров, Шекеринска, откажете ги веднаш сите свои 
летови и патувања до меѓународниот џган со кој го 
искреиравте ова надреално, во историјата на Европа 
незапомнето велепредавство, откажете ги и прекинете 
ги веднаш сите натамошни меѓународни „разговори“, 
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„преговори“ и „договори“ за менување на уставното 
име на Република Македонија! Вие на тоа немате ни-
какво право! Вие сте само обични збудалени и безоб-
ѕирни измамници!

МАКЕДОНИЈА ЌЕ ЖИВЕЕ СЛОБОДНА, а не без-
имена и поробена!

МАКЕДОНСКА ПРОЛЕТ стасува!

11 февруари 2018, Република.мк Online
Македонија ќе живее слободна!
http://republika.mk/881921

Gerardus Mercator – Jodocus Hondius: “MACEDONIA, Epir et Achaia”. 
“Atlas Minor Gerardi Mercatoris à I. Hondio plurimis ancis tabulis auc-
tus atque illustratus”, Амстердам, 1607, бакропис. Рана карта на Маке-
донија од Меркатор, реализирана во духот на ренесансната европска 
картографија. Ниту на оваа мапа на големиот картограф нема дури ни 
трага, ниту пак спомен од географскиот и политички поим Грција.



492...

15 февруари 2018

DON’T TОUCH  OUR REPUBLIC OF MACEDONIA!

Почујtе, мрачни грчки фанаtици, немаtе само вие 
боја за „беtонирање црвени линии“! И ние, Македон-
ки и Македонци и целиоt македонски народ, имаме 
свои бои, и енергично ја „беtонираме“ својаtа неpре-
минлива црвено-жолtа линија: Нема менување на ус-
tавноtо име, нема менување на Усtавоt на Реpуб-
лика Македонија, нема менување на македонскиоt 
национален иденtиtеt! А pак вие домашни клеtи 
pредавници и неразбрани tрговци, Заев, Димиtров, 
Шекеринска &Co... добро pослушајtе шtо ви вели на-
родоt...!

Наместо да бидете вистински првенци, заштит-
ници, бранители и грижливи пастири на својот ма-
кедонски народ, вие, незапирливо, како нас’скани, 
заедно со острвените волци насрчени од сите страни 
безочно го растргнувате и го разбркувате нашето крот-
ко божјо семејство. Но знајте дека ништо ваше нема 
никаква морална ниту правна вредност, не важи и нема 
да важи! Сс што направивте и сс што правите со сила 
и на сила, сите ваши незаконски постапки и одлуки 
што ги донесувате во вашиот најтесен круг од неколку 
корумпирани души, како и сите договори  што ги до-
говарате и потпишувате „во четири очи“ на штета на 
македонските национални и државни интереси – сето 
тоа плебисцитарно ќе го поништиме! Македонскиот 
народ ќе си го зачува својот надалеку низ светот пре-
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познатлив национален идентитет, својот преубав маке-
донски јазик, својата прераскошна македонска народ-
на песна, своето старо и достоинствено име и убавото 
и достоинствено име на нашата татковина Република 
Македонија. Тоа сме ние – Македонци со длабок корен 
во оваа наша топла земја!

Најангажираниот големоалбански „евро-НАТО-ин-
тегративец“ Бујар Османи, пак, прави „демократски“ 
смешки со опашки и бара за името на нашата татковина 
да не се расправало јавно, преку медиуми, зашто тоа, 
според него, било „модел за неуспех“ на преговорите. Е 
тоа така вие, господине Османи, и вашиот квислиншки 
и големоалбански шеф Зоран Заев, „со сета негова пре-
давничка куплерајска свита“, си ја замислувате и си ја 
практикувате демократијата. Трај и прај!

Прво, таканаречените „преговори“ за кои вие збо-
рувате, воопшто не се никакви преговори, туку најбедно 
насилство и силување на една земја над друга суверена 
земја, над нашата Република Македонија, и мизерно 
уценувачко наметнување на општопознати натегнати 
историски лаги и груби фалсификати за македонското 
минато и сегашност, што македонскиот народ треба да 
ги прифати како непобитни вистини, и со еден ступиден 
потег на пенкало да ја пребрише сета своја тешка и 
трагична историја во Егејска Македонија, во која се 
родени и израснати во национални и меѓународни 
легенди многумина најголеми македонски синови, и 
каде што и денес сс уште живеат околу 200.000 Ма-
кедонци кои фашистоидната држава Република Гр-
ција не ги признава, и тоа не само како национално 
малцинство, туку ни како човечки суштества, со сите 
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нивни со меѓународното право загарантирани човечки 
права.

Второ, господине големоалбански „евро-НАТО-
-интегративецу“ Бујар Османи, најдобар „модел за 
неуспех“ е било какво „преговарање“, „договарање“ 
или „разговарање“ со Грците и со кого и да е за про-
мена на уставното име на Република Македонија, 
зашто сето тоа е апсолутно непотребно; всушност, 
тоа е една најординарна меѓународна глупост, намет-
ната однадвор, и однатре од таквите како вас и вам 
слични. Напротив, единствен „модел за успех“, го-
сподине Османи, е веднаш да се прекине со сите тие 
антидржавни и антинационални активности, кои се 
само во интерес на „бетонирање“ на грчките историс-
ки измислици и подметнувања, и за „асфалтирање“ на 
вашите големоалбански насоки и цели од Тиранската 
платформа.

Сите вие заедно, господине Османи, со вашиот 
Заев &тн., му се качивте на глава на македонскиот 
народ со тоа неподносливо политичко насилство и 
хистеричен државен терор, сконцентриран во рацете 
на неколкумина од вас, на кои им е далеку и секоја 
примисла на отворено, демократско однесување. А 
сега дрско и невоспитано барате уште и општ меди-
умски молк за преговорите околу менувањето на 
уставното име на нашата татковина, како своевиден 
доброволно даден плацет за да можете на мир да си 
ја истерате својата фантазмагорична мисија за униш-
тување на Република Македонија и на сето она што 
таа го претставува како топол дом и последно сигурно 
национално гнездо и мајчинско уточиште на целиот 
македонски народ кај и да се наоѓа.
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Немаме ништо против, господине Османи, вие 
да си ја затнете устата, а обидете се тоа да го сторите 
и со големоалбанската гебелсовска креатура Артан 
Груби, што со своите ступидни мајмунирања, цирку-
сирања, селфии и психотични забрзувања на настани-
те што не се случиле и што никогаш нема да се случат 
само го бламира секој обичен чесен албански гра-
ѓанин. Вие, меѓутоа, немате право да т ја затворате 
устата на македонската јавност, т.е. на слободните 
медиуми кои се и око, и уво, и совест на севкупното 
македонско општество, и кои од најсериозни и наје-
виднетни причини професионално и загрижено тре-
перат над судбината на нашата држава што насилно, 
со меѓународен финансиски и дипломатски интервен-
ционизам, и со грубо и приземно изведен државен пре-
врат во кој учествувавте и вие се најде под страшното 
нишало на неподнослив организиран политички и се-
каков друг терор.

Порачајте им од нас на своите грчки и на сите ва-
ши други партнери во заједничкиот перфиден обид за 
уништување на Македонија дека за ништо на светот 
не ја даваме својата мила, благородна и убава родина 
и нејзиното достоинствено име на кое не може ништо 
ниту да му се додаде ниту да му се одземе, зашто е 
совршено – Република Македонија / Republic of Ma-
cedonia!

15 февруари 2018, Република.мк Online
Don’t tuch our Republic of Macedonia!
http://republika.mk/883856
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24 мај 2018

„ДЕНОТ Д“  ЗА МАКЕДОНИЈА: ИЛИНДЕН 2018

„Следеtе ме кон своеtо национално самоубисtво!“ 
– Македонскиоt pолиtички монсtрум Зоран Заев без-
умно го доtолчува македонскиоt народ.

Здружениот грчко-бугарско-албански дипломатски 
холокауст што се спроведува над македонскиот народ, 
безочно потпомогнат од членките на ЕУ, САД и НАТО 
ќе заврши како и секој холокауст – како голема и не-
поправлива цивилизациска срамота за сите нив. Но 
каква фајда од сето тоа кога веќе ќе нс нема нас како 
македонски народ и кога ќе ни ја снема татковината 
– Република Македонија.

А токму тоа стреловито се случува и оди кон сво-
јот конечен крај. Со промовирањето на идејата на кви-
слингот Заев за името „Република Илинденска Ма-
кедонија“ тој ги започна последните тактови на тој 
морбиден меѓународен Реквием за Македонија, што 
треба да заврши на Илинден 2018. Нашите Илинде-
ни, и 1903, и 1944, па така и тнр. трети Илинден, 8 
септември 1991, беа и се посведочија како израз на 
нашата македонска национална свест, на нашата на-
деж, на бунт и револуција против националните и 
социјални неправди; сите тие беа симболи на неза-
пирливиот растеж и стремеж кон вообличување на 
македонската државност и кон создавање сопствена 
суверена и самостојна држава. Но последниот, овој 
претстоен Илинден, на 2 август 2018 година, според 
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сценаристите и кукларите на Заев треба да го означи 
и нашиот официјален крај како држава и како народ. 
Подмолно и вешто го одбраа овој датум и тоа време 
поради жешкото, правливо, мрзоволно лето и годиш-
ните одмори, кога радикално ќе биде намалена и оп-
штата фокусираност, претпазливост и будност во 
врска со проблемот на името и кога народот ќе биде 
расеан на разни страни, а придавката „илинденска“ 
треба емотивно да нс заведе и да го допре нашето 
најсензибилно патриотско место во душата, и сосема 
да нс успие во најважниот и најсудбоносен момент.

Но да потсетиме дека таа меѓународна „илинден-
ска тема“, тоа обмислено понижување и уривање 
на нашиот најсвет симбол и најзначаен датум во 
поновата македонска историја, Илинден, започна 
со потпишувањето на бугарско-заевскиот договор, 
исто така среде лето, спроти Илинден, на 1 август 
2017, договор со кој со еден ступиден потег на перо 
е поништено сс што е македонско: и нашето исто-
риско и културно минато, и нашиот македонски ја-
зик, и нашиот национален идентитет, и нашиот маке-
донски Илинден. Со тој договор во Македонија е о-
фицијализирана бугарската квази-историска теза за 
бугарскиот карактер на Илинденското востание, за 
веднаш веќе наредниот ден, на Илинден, на 2 август 
2017, на Мечкин Камен главен говорник да биде го-
лемоалбанскиот воено-политички конвертит Талат 
Џафери, со неговата „најважна информација“ дека во 
Илинденското востание учествувале и Албанци. На 
тој начин лани, на Илинден, на македонскиот народ 
безобразно и грубо му е одземнена историската, на-
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ционална и идентитетска супстанца, а сиболично, без 
многу зборови, Илинденското востание практично е 
промовирано како некакво бугарско-албанско воста-
ние. Тие неранимајковци сторија сс бугарско-албански 
да го „замочаат“  и да го контаминираат Илинден за да 
му го одземат општонационалниот сјај и сета негова не-
измерна важност за секој Македонец и за секој чесен и 
добронамерен граѓанин на Република Македонија.

И еве го сега пак македонскиот политички монструм 
Заев со предлогот државата да ни се вика „Република 
Илинденска Македонија“ .

Кабинетското и виртуелно измислување на имињата 
на државите само по себе е крајно одвратно и, како и во 
случајот на Македонија, се спроведува според ќеифот 
на некои збудалени светски моќници. Се наслушавме 
секакви глупи и малоумни предлози за новото име на 
Македонија, но сифилистичната идеја на квислингот 
Заев татковината да ни се вика така бесмислено – „Ре-
публика Илинденска Македонија“ – е многу повеќе 
од ординарна заевска глупост и злоба: тоа име само 
би требало да докаже дека Република Македонија е 
навистина измислена и октроирана држава, а не родена 
низ тешката вековна борба на македонскиот народ за 
слобода и самостојност. Дури и божемната „временска 
одредница“, (врзана за Илинден), која треба да ги „за-
доволи грчките барања“, е ли(з)гаво отворена, зашто 
остава неограничен простор за натамошни здодевни 
манипулации и преџвакувања на старите бугарско-
грчко-албански идиотски докажувања дека историјата 
на „измислениот македонски народ“ и „измислениот 
македонски јазик“ започнува дури на 2 август 1944 
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година, или дури уште подоцна, на „третиот Илинден“, 
на 8 септември 1991.

Измисленото апсурдно име „Република Илинден-
ска Македонија“ ја има истата таа цел: до непрепоз-
натливост да го контаминира најсветиот македонски 
национален симбол Илинден, и еднаш засекогаш да 
стави точка на изворната македонска државност и на 
современата македонска држава и на нејзините најви-
тални институции.

Но предавниците Зоран Заев, Никола Димитров 
и Радмила Шекеринска, со сета своја квислиншка и 
големоалбанска братија во тнр. Влада немаат мандат 
да ни измислуваат бесмислени имиња со никакви 
временски или какви и да е други одредници! И не 
може и нема зошто да има референдум за името! Ре-
ферендум по тоа прашање е најобична меѓународна, 
а пред сс грчка и заевска садистичка стапица за про-
длабочување на јазот меѓу и онака политички збуне-
тите и разединети Македонци, смртна стапица за наш 
национален и цивилизациски суицид!

Нашата држава се вика Република Македонија. Ние 
сме Македонки и Македонци и не си ја даваме татко-
вината, ниту своето национално и историско име.

Повикот на Зоран Заев: „Следете ме под името Ре-
публика Илинденска Македонија кон среќна европ-
ска и НАТО иднина“! – буквално значи: „Следете ме 
кон својата национална смрт со политичко, институ-
ционално самоубиство!“ 

Македонски народе, благодарение на тој избезумен 
човек, денес сите државни институции на Република 
Македонија од ред предавнички и најмизерно те из-
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неверија и ти го свртија грбот! Од нив и со нив за тебе 
веќе нема аир, ниту видело, ниту нешто добро. Влада-
та на Република Македонија е најобична квислиншка 
и големоалбанска организација на неколкумина збу-
далени поединци, која според меѓународниот крими-
нално-политичко-воен диктат ја спроведуваат поли-
тиката на целосно и неповратно самоуништување на 
македонската држава и на македонскиот народ исклу-
чиво во интерес на САД, НАТО и ЕУ.

Собранието на Република Македонија е мрачен, та-
жен театар во кој секојдневно се прикажува смртта на 
македонската и европската демократија.

Македонските судови се кулоарска фарса и разби-
грижа на едноумната владејачка партија со сосема из-
губен компас.

„Славните“  „шарени“  „револуционерни“  „невлади-
ни организации“ веќе одамна на „владата“  т се длабо-
ко вовлечени таму од каде што таа секојдневно во 
големи количества на сите општествени рамништа ја 
истура онаа општопозната погана материја.

Но, македонски народе, она што посебно боли, 
тоа е што – со чесни и достоинствени исклучоци – ку-
кавички те изневери и македонската интелигенција, 
истата онаа интелигенција што врз твоето славно име 
и славното име на Македонија си создаваше домашни 
и странски кариери и што, уште не толку одамна, 
силно и претенциозно се удираше во гради со името 
на татковината, и по секој свечен повод се колнеше во 
нашето бесмртно историско минато, во нашите големи 
синови Даме, Гоце, Јане, Питу, Ѓорче, Ченто... и во сите 
оние наши дедовци и предедовци што пред бесните 
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освојувачи и насилници одеа со високо крената глава 
и со јасна визија за иднината на својот народ и на тат-
ковината, оние јуначишта чии што коски и покојни 
души се расфрлани низ цела наша Македонија, од пре-
красниот Егеј до гордиот Пирин, и од најкомитскиот 
наш Пирин до крвавите брегови на Вардар, и оттаму 
преку подмолните предавнички пусии низ Балканот до 
занданите и крвничките ќутуци во Стамбол.

Молкот, надреалниот, беден молк на таа наша ма-
кедонска интелигенција пред денешните најстравотни 
предизвици во историјата на македонскиот народ е 
нејзината најголема и вечна Срамота, и тоа Срамота 
со голема буква. Мизерно виткање на опашот на ма-
кедонската интелигенција и скиснато стоење со цврсто 
затната уста пред еден таков меѓународен бесрамен 
дебелокожец и македонождерач со широко зината 
безобразна уценувачка уста како што е Никос Коѕиас, 
никогаш нема да биде заборавено. Тој човек што врз 
понижувањето на Македонија и на македонскиот 
народ воспостави нови екстремни парадигми на ди-
пломатска подмолност и безобѕирност, невидени во 
светски рамки, за такво исто однесување на клоци би 
бил исфрлен од било која друга цивилизирана држава 
како најобичен неранимајко, а тамошната обединета 
интелигенција еднодушно пред целата светска јавност 
би го прогласила за persona non grata во својата 
татковина. Но нашата македонска интелигенција си 
молчи по своите медитативни ќошиња и си чкртка 
нешто на фејсбук. Со таквите меѓународни аждери од 
библиски размери тоа не оди така. Коѕиас е Сотона 
што со сета пеколна силина и дрскост му се нафрли на 
македонскиот народ, понижувајќи нс од збор до збор, 
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од миг до миг, од настан до настан, од средба до средба. 
На секој нормален Македонец му се кине срцето, му 
се вртат цревата и му тежи грутка во градите од тие 
примитивни обесчестувања на сс што е македонско, 
на сс што ни е свето, наше, длабоко втиснато во секоја 
ќелија на нашите суштества, на нашиот идентитет.

Затоа, срам да ти е македонска интелигенцијо за 
молчењето и самопредавството пред овој фашистоиден 
цунами што ја погаѓа Македонија! Не ја заслужи оваа 
наша прекрасна татковина Македонија, кога така 
молчешкум им ја препушташ на современите домаш-
ни и меѓународни ѓубриња и политички гангстери 
од неа да прават издробена дипломатска салата и да 
ни ја докусуруваат пред наши очи. Срам да ти е што 
молчешкум прифаќаш пред твои ширум отворени 
очи и во твојот сопствен дом, во Македонија, да се 
перчат фашистоидни кретенски типови од Бугарија, 
Грција, Албанија и Европа што како што ќе им текне 
ја преправаат и ја фалсификуваат нашата чиста и до-
стоинствена македонска историја. Запалете веднаш 
некаде во срцето на Македонија, можеби токму на 
Мечкин Камен, голем инквизициски оган каде што 
бугарските и грчките цензорски и фалсификаторски 
комисии со сласт и лезет ќе ги палат стотиците ил-
јадници наши македонски книги во кои е запишана 
и протолкувана таа славна историја. И веднаш и сами 
носете ги таму и своите книги, зашто се напишани на 
јазик што не е ниту бугарски, ниту грчки, ниту српски, 
ниту албански, туку на преубавиот македонски, за кој 
сега, еве, немате ни уста ни срце за негова најжестока 
одбрана со крв до рамена и коски до колена, како 
што имаа нашите незаборавни претци кои ги полага 
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своите животи за тој наш мајчин македонски јазик и 
за нашето име македонско.

Историскиот часовник ужасно бргу одбројува, и 
крајно е време и македонската политичка опозиција 
најсериозно и најдраматично да сфати дека во овие 
најпресудни мигови за Македонија и за македонскиот 
народ не е доволно само да се пимпла и да се води 
мекичка кабинетска и фејсбук политика, со досетки 
и надмудрувања, со кабинетски соопштенија и ста-
тистики за неуспесите на сегашнава башибозучка 
влада, и конечно, со постојани млаки дипломатски 
обиди да се уверуваат меѓународните налогодавци 
и спонзори на Заев дека тој им бил погрешен избор 
за Македонија. Не, господа, за нив токму тој и таков 
црн предавник е најдобриот и единствено соодветен 
избор; токму тој им требаше, го бараа, го пронајдоа и 
најгрубо го инсталираа за да ни ја растури Македонија, 
и затоа секое ваше дипломатско и какво и да е друго 
„кодошење“ на негова сметка по странските амбаса-
ди, во Брисел и на други слични „демократски места“ 
претставува само ново изгубено време за Македонија 
и многу ново купено време за предавникот Заев, за 
безочно алчните соседи и за безобѕирните моќници од 
Европа, НАТО и Америка. Ова е последен, и навистина 
последен момент јасно и недвосмислено, решително и 
енергично, и не само вербално, опозицијата вистински, 
не само преку бледи и неефектни конференции за ме-
диумите и преку разни партиски соопштенија (по 
ре-сорите), туку и најдиректно, физички да се стави 
на чело на македонскиот народ и да го поведе во 
решавачка битка за суверена, самостојна и слободна 
Македонија, која сама треба да си одлучува за својата 
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судбина и за својата иднина, а не според ступидните 
патолошки диктати на фашизираната и фашистоидна 
грчка и европска политика која пијана од моќ се из-
живува врз ранетата душа и тело на нашата татковина 
и на нашиот македонски народ.

Ако пак не се случи ова последново, ако и партиски 
организираната политичка опозиција конечно навис-
тина не се разбуди до крај и ако продолжи вака 
упорно да шлајфува во место и да се премислува кој 
дипломатски пат да го одбере за да се справи со оваа 
неподнослива заевска и меѓународна чума, надевајќи 
се дека миц по миц, малку по малку ќе дотурка до 
следните избори на кои ќе победи, е тогаш, мил мој 
македонски народе, остануваш само ти, како последна, 
најранлива но и најважна и единствена преостаната 
конкретна и жива институција во Македонија која 
може и мора да му каже решително „Не!“  и „Доста!“  
на македонскиот политички монструм Зоран Заев, 
кој безумно го дотолчува македонскиот народ и ја до-
крајчува Република Македонија. Не плаши се, „крени 
глава гордо, високо“, зашто нема ништо пострашно 
и попогубно од губењето на својата единствена тат-
ковина, од губењето на своето убаво македонско име 
и јазик, од губењето на својот национален идентитет, 
од одземањето на твоето човечко и национално досто-
инство и на твоите човечки права и слободи. А сега 
токму тоа и само тоа се случува во и околу Македонија, 
и води кон безмилосен крај од кој веќе нема враќање.

24 мај 2018, Република.мк Online
Деноt „Д“ zа Македонија
https://republika.mk/920005
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12 јуни 2018

БЕЗ НАЦИОНАЛНО МИНАТО –
НЕМА НАЦИОНАЛНА ИДНИНА!

Куpи-pродај од фоtелја: мизерен tелефонски pогреб на 
нашаtа tаtковина Македонија! 

Целата своја бедна квислиншка, предавничка „по-
литика“  Зоран Заев ја втемели врз идиотскиот слоган: 
„мораме да раскрстиме со дилемите од минатото што 
ги оптоваруваат односите со соседите, и да се свртиме 
кон иднината“.

Целата, пак, и единствена политика на соседите, 
Грците, Бугарите и Албанците, и во минатото и де-
нес, е втемелена врз бескрупулозните настојувања и 
безочните лаги и историски фалсификати само да се 
дограбат и до нашето национално и историско ми-
нато во интерес на своите национални и политички 
иднини.

Зашто, сите тие многу добро знаат дека не постои 
историска иднина без историско минато! Само е пра-
шање колку уште ќе успеат, во интерес на сопствената 
политичка и национална иднина, своето минато да го 
прошират и да го растегнат врз грбот и врз судбината 
на македонскиот народ со ваков будала човек како За-
ев во врвот на македонската политика.

Без своето историско и културно минато и без сво-
ето историско и уставно име, македонскиот народ не-
ма никаква национална, ниту политичка иднина.
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Националната и политичка иднина не се некакви 
апстракции што треба посебно да ги имагинираме. 
Иднината веќе се случува, таа е веќе секој оној миг што 
трае по овој момент додека ги пишувам овие редо-
ви, и додека вие ги читате. Таа е живо продолжение 
на секој изминат миг, само пред неколку минутки, 
часови, денови, години, векови. Минатото и иднината 
се нераскинливо поврзани. Не можете од минатото на 
еден народ да му одземете ниту еден миг, ниту еден 
настан или ден, а да не му ги поткопате национално-    
-историските темели и да не му ја сотрете неговата ид-
нина.

Затоа националната и политичка иднина на маке-
донскиот народ се случува токму сега, токму во овој 
момент! Таа апсолутно зависи од тоа што ние Маке-
донците баш сега го правиме! Таа смртно зависи од 
ступидниот ненароден, илегален телефонски разговор 
помеѓу Заев и Ципрас што сега, во овој час се одвива(ше), 
и од тоа дали ние, македонскиот народ, само ќе си 
траеме и ќе трпиме и натаму да нс понижува и така 
евтино, од фотелја, да нс продава еден неранимајко, 
или пак решително ќе му ја треснеме слушалката на тој 
црвен предавнички телефон.  

Само таков нецивилизиран и примитивен човек, 
предавник на сопствениот род како Заев прави сс 
на најхистеричен можен начин да го излаже и да го 
увери македонскиот човек будалски да се откаже од 
сопственото богато и славно културно-историско ми-
нато и од своето име и да се упати по патот на некоја 
си туѓа национална и политичка иднина.

Само измамник од таков надреален калибар како За-
ев својот вртолумен и најбеден национален и меѓунаро-
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ден неуспех, и тоа не обичен неуспех, туку неуспех на сите 
неуспеси, што ќе се изучува на светските универзитети 
по меѓународно и политичко право како невидено 
политичко и дипломатско лудило, т.е. целосно дипло-
матско фијаско, морална и човечка мизерија и дла-
боко, недопирливо дно на политичката професија, 
со сите ужасни, трајни и непоправливи последици 
за македонскиот народ и за нашата татковина Маке-
донија, настојува да ни го прикаже како голем поли-
тички и дипломатски успех и лидерство.

Ако тоа што Заев го прави со нашите национални 
интереси и со нашето уставно име е успех, тогаш со 
право се прашуваме зошто грчките НАГОВАРАЧИ, 
Коѕиас и Ципрас неговиот „успех“ го сметаат токму 
за свој најголем грчки национален и меѓународен по-
литички и дипломатски успех. Па едноставно затоа 
што својата предавничка политика на сите, па така и 
во таканаречените „преговори“ со Грција, Заев веќе ја 
овенча со целосен триумф на бедниот грчки НАГОВОР 
за злостор над Македонија и над македонскиот на-
род!

Секој чекор во односите со соседите од меѓународ-
ното инсталирање на Заев на власт во Македонија, и 
особено сега со Грција, беше пораз до пораз за маке-
донската надворешна политика и дипломатија.

Наместо веднаш јасно и наспроти дипломатските 
завојувачи против државниот суверенитет и интегри-
тет на Македонија остро и резолутно да ги одбиеше 
ступидните, насилнички наговарања на црната европ-
ска и грчка дипломатија за менување на нашето ис-
ториско и уставно име Македонка, Македонец, и на 
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историското и уставно име на нашата една и един-
ствена татковина Република Македонија, тој со својата 
безобѕирна квислиншка братија од тнр. влада влезе во 
најматни предавнички преговарачки води, кукавички 
отстапувајќи педа по педа, чекор по чекор, од плиткото 
кон подлабокото, па кон подлабокото, а сега, еве, се 
чини, е дојден и до најдлабокото, до вирот, каде што 
преостана само давењето, безмилосното давење на 
македонскиот народ, еднаш засекогаш да нс снема во 
црното фашистоидно лудило со болно закрвавени ос-
војувачки очи, без преседан во современата европска 
и светска историја.  

12 јуни 2018, Република.мк Online
Без национално минаtо – нема национална иднина!
https://republika.mk/926520
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14 јуни 2018

ЕГЕЈОТ Е НЕРАСКИНЛИВ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА!

Шtо и да pоtpишаt, колку и да лажаt и да
фалсификувааt – исtоријаtа сеpак знае pовеќе 
од нив! А исtоријаtа не ја pишувааt само tие!

Велепредавникот и безочен квислинг Зоран Заев 
по кратка геноцидна постапка ампутира цели делови 
од македонскиот народ, најнапред во Пиринска, а сега 
и во Егејска Македонија. А тоа се наши најнапатени 
сестри и браќа, Македонци, кои низ долгата и тешка 
историја дадоа најмногу херои и жртви за слободна и 
самостојна Македонија. Таму, во Пиринот и во Егејот, 
и покрај сите истребувачки и денационализаторски 
методи и постапки на тамошните власти, и денес жи-
вее и многуброен наш македонски народ! И тоа не-
подносливо зло што му се случува – тоа боли до коска, 
до сржта! Како и Пиринска Македонија, така и Егејска 
Македонија е нераскинлив дел од нашето македонско 
културно-историско и духовно минато и сегашност!

Политичкиот дебелокожец Зоран Заев во своето 
одвратно помпезно обраќање кон јавноста во Црниот 
вторник, денот на досега најголемото предавство во 
историјата на Македонија, 12 јуни 2018 година, de 
facto на целиот свет му обзнани, му покажа и му до-
кажа дека е најбеден одрод од македонскиот народ, и 
оти всушност не е Македонец, туку некаков марсовски 
дудук-граѓанин северномакедонец. Арслан-делија што 
си го менил името!
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Таа северномакедонска безобѕирна и ступидна кре-
атура си дозволи со својата велепредавничка погана 
уста, само спомнувајќи го, да го осквернави чистото 
и достоинствено име на најголемиот наш Македонец, 
срцето и душата на македонската нација, Гоце Делчев, 
кој е роден во 1872 година во славното македонско 
гратче Кукуш, токму во егејскиот дел на Македонија, 
во Отоманското Царство, а не во некоја измислена 
северномакедонска заевска вештачка државичка, и 
кој со беспримерна саможртва и храброст го положи 
својот млад живот за праведна, слободна, обединета и 
независна Македонија.

Северномакедонскиот дудук-граѓанин, квислингот 
Заев, ставајќи го во својата велепредавничка уста, бе-
срамно го осквернави и името на уште еден наш го-
лем Mакедонец, кодификаторот на македонскиот ли-
тературен јазик, Крсто Петков Мисирков, роден во 1874 
година во македонското село Постол, Ениџевардарско, 
во срцето на егејскиот дел на Македонија, во Отоман-
ското царство, кој е авор на прочуената книга „За Ма-
кедонцките работи“ , а не, беднику Заев, „За северно-
македонските работи“  како што е запишано во твојот 
изместен заевски менатлен историски имагинариум.

Но, мил мој македонски народе, тоа се само две 
неизмерно големи и незаобниколни имиња меѓу на-
шите македонски првенци, родени во егејскиот дел на 
Македонија, кои ја испишуваа и ја испишаа славната 
национално-политичка и културна историја на целиот 
македонски народ на целата етничка територија на 
денес разделена и ограбена Македонија. Таа листа е 
долга и непрегледна и сведочи за силното, освестено, 
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интелектуално, културно и револуционарно-политич-
ко македонско јадро во егејскиот дел на Македонија што 
се потпираше врз многубројното, исто така национал-
но освестено македонско население по нашите убави 
македонски градови и села во Егејска Македонија, 
Костур, Кукуш, Воден, Лерин, (Пазар) Ениџе Вардар, 
Сер... и се разбира, големото мултикултурно средиште 
Солун, во кој Македонците во постарата и во поновата 
историја играа и одиграа незаобиколна културна, по-
литичка и стопанска улога.

Да наведеме само неколку примери:
Во Кукуш, родното место на Гоце, во 1878 година е 

роден и македонскиот револуционер, општественик и 
државник Димитар Влахов, кој по Младотурската рев-
олуција 1908 година станува прв македонец пратеник 
во отоманскиот парламент во Цариград.

Во селото Смрдеш, Костурско, во егејскиот дел на 
Македонија, во 1874 година е роден Васил Чакаларов, 
големо незаобиколно име од нашата историја, член и 
војвода на Македонската револуционерна организа-
ција.

Во истото село Смрдеш во 1882 година е роден и 
големиот македонски револуционер, војводата и ра-
ководител на Македонската револуционерна органи-
зација Пандо Кљашев.

Во костурското село Д’мбени, во егејскиот дел на 
Македонија, во 1878 година е роден македонскиот ре-
волуционер, писател и војвода на Македонската ре-
волуционерна организација, Лазар Поп-Трајков.

Во Горно Броди, Серско, во егејскиот дел на Маке-
донија, во 1875 година е роден Димо Хаџи Димов, член 
на Македонската револуционерна организација.
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Во Гуменџе, Ениџевардарско, во егејскиот дел на 
Македонија, е роден и Христо Батанџиев, еден од ос-
новачите на Македонската револуционерна организа-
ција.

Цела Егејска Македонија вриеше од македонското 
револуционерно движење.

И можеме така да набројуваме уште многу значајни 
и незаобиколни имиња на Македонци родени во XIX 
век, на своите стари дедовски и предедовски огништа 
во егејскиот дел на Македонија, а XIX век го спомнувам 
само затоа што неумоливата дрска и подмолна фал-
сификаторска грчка машинерија, особено во текот на 
оваа ужасна измината година на беспримерни и не-
запирливи заевски предавства и расшрафувања на 
нашата единствена татковина Република Македонија 
и разбивање и безочно раскарување на македонското 
национално јадро, илјада пати е повторено дека Ма-
кедонците и македонската историја се само најобична 
лага, измислена пред 70 години.

Но, предавнику Заев, со твоите фашистоидни грчки 
компањони Ципрас и Коѕиас, знајте дека вашите лаги 
и омраза не можат да ја сменат вистината:  во егејскиот 
дел на Македонија се родени и многубројни актери 
на современата македонска и светска општествена и 
културна матица, од познатиот американски писа-
тел од македонско потекло Стојан Христов (р. во с. 
Кономлади, Костурско) и родоначалникот на совре-
мената македонска литературна критика Димитар Ми-
трев (р. во Дедеагач), преку истакнатите македонски 
писатели Ташко Георгиевски (р. во с. Кронцелево, Во-
денско), Ристо Јачев (р. во Долно Родево, Воденско), 
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Георги Ајановски (р. во Воден), Паскал Гилевски (р. во 
с. Сетома, Костурско), Димитар Димитров (роден во 
с. Цакони, Воденско, инаку таткото на предавничкиот 
министер Никола Димитров), Коле Мангов (р. во с. 
Баница Леринска), Ката Руменова-Мисиркова (р. во с. 
Постол, Ениџе Вардар), Доне Пановски (р. во с. Буф, 
Леринско), Васил Пујовски (р. во с. Д’мбени, Костур-
ско), Иван Чаповски (р. во с. Пожарско, Воденско), 
Петар Ширилов (р. во Горничево), па преведувачите 
Ташко Саров и Ташко Ширилиов, ликовните уметни-
ци Димо Тодоровски (р. во Солун), Танас Луловски 
(р. во с. Желево, Костурско), Насо Беќаровски, Доне 
Милјановски и прочуениот македонски артист Ристо 
Шишков (р. во с. Мрсна, Серско), славните пејачки 
групи што изведуваа преубави македонски народни 
песни од егејскиот дел на Македонија „Бапчорки“ и 
„Костурчанки“, па сс до совремните мошне храбри 
македонски дејци и борци за човечки и национални 
права на Македонците во денешна Република Грција, 
предводени од Павле Филипов Воскопулос (Лерин).

Секое од овие имиња на македонските политички, 
културни и општествени дејци од минатото и од де-
нешницата длабински, суштински, цивилизациски и емо-
тивно нераскинливо се поврзани со Егејска Македонија, 
со тој на гангстерски начин откраднат дел од нашето 
македонско тело и душа, а тоа е само еден најмал дел 
– зашто историјата на македонскиот народ во Егејска 
Македонија не може да се напише само на една ваква 
страничка. Таа долга и славна македонска историја е 
испишана со горчливи човечки судбини, со страдања, 
трагедии и крв, со грабеж, одречувања, понижувања, 
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негирања и непризнавања на Македонците, но и со 
нерамна но храбра и освестена борба за национални 
и човечки правдини против столетното, геноцидно, 
фашистичко и фашистоидно грчко насилство над маке-
донскиот народ. А сето тоа е запишано и посведонечно 
во стотиците и стотици научни, историски дела и во 
многу вредни литературни и други уметнички (филм-
ски и ликовни) остварувања.

Па тогаш, кој е тој неранимајко Зоран Заев што 
така безочно ќе ни ја ампутира Егејска Македонија од 
нашата чиста и чесна, славна македонска историја?! И 
во име на што?!

Не, македонски народе, токму спротивното, ние 
треба веднаш решително и неповратно да го ампу-
тираме тој беден предавник, тој национален конвер-
тит, тој северномакедонски граѓанин Зоран Заев, од 
сегашната македонска политичка сцена што тој ја 
претвори во урнатини на демократијата, и да им ги 
вратиме достоинството на македонскиот човек и се-
риозноста на современата македонска внатрешна и 
надворешна политика!

Да, нс чека тешка и крвава борба до последниот 
здив, до последниот човек! Но нема предавање!

Не си го даваме нашето чесно историско име маке-
донско за да им го правиме ќеифот на збудалените и 
безобѕирни грчки и европски политичари, и на север-
номакедонскиот одрод Зоран Заев.

14 јуни 2018, Република.мк Online
Егејоt е нераскинлив дел на Македонија!
https://republika.mk/927459
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17 јуни 2018

ДЕНЕС ЦРНИ СКОТОВИ НИ ЈА СИЛУВААТ
НАШАТА МАЈЧИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Пред очите на сите Македонки и Македонци, потом-
ци на славниот и нескршлив македонски род, и пред 
очите на целата светска јавност глутница подмолни 
македонски заговорнички скотови и ѓубриња и ос-
трвените грчки фашистоиди и нивните европски и 
светски помагачи во тој гнасен нецивилизациски чин 
безмилосно и безумно ја силуваат нашата невина, до-
стоинствена и горда мајчичка-татковина Македонија.

За да го спроведат злосторството до крај, црната 
квислиншка Тројка, Зоран Заев, Никола Димитров и 
Радмила Шекеринска, и нивниот големоалбански аѓу-
тант Бујар Османи се на самото место во Нивици, во 
тоа македонско место што ни криво ни должно вле-
гува во најмрачната македонска и светска историја, 
место на грчко-македонската граница преку која во 
очај и ужас, пред фашистичките грчки штикови и 
митролески пресрелки во 1948 година бегаа, и ста-
ри и млади, болни, ранети, жени и деца, нашите ма-
кедонски прогонети душички од егејскиот дел на Ма-
кедонија, безмилосно искорнати од своите топли де-
довски огништа и домови, искорнати од животот. Тие 
предавнички изроди, со опинци наместо образи, се 
дојдени во Нивици еднаш за сите времиња токму ним, 
на тие наши страдалници, да им ја запечатат устата, да 
им го сотрат правото на сеќавања на својот дом и на 
сите нивни далечни семејни слики и спомени.
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Злосторничките грчки фашистоиди и исконски 
мразители на сс што е македонско Алексис Ципрас 
и Никос Коѕиас се посветените богови-силуватели на 
Македонија на кои нашиот мизерен предавнички и 
капитулантски џган денес на поддавалник им ја пре-
дава Македонија во целосна немилост.

Во Нивици се и црните Кумови на овој невиден ме-
ѓународен злостор Јоханес Хан, Федерика Могерини 
и Метју Нимиц. Тие морални очајници се таму како 
мрачни секунданти на Европа и на светот што сосема 
го изгубиле хуманистичкиот компас, за да видат со 
свои очи и да им потврдат на своите налогодаватели 
дека смртниот злостор успешно е извршен и оти Ма-
кедонија и дефинитивно е мртва, а македонскиот на-
род избришан од списокот на народите во светот.

Триумфот на домашното и меѓународно криминал-
но-политичкото зло е целосен!

А денешниот „славеник“ Никола Димитров, пак, 
свечено изјавува дека овој ден е историски.

Да, мизерен предавнику Димитров, но историски 
денови се и деновите што се запишани со црни мрсни 
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букви на најстрашни и најбедни моменти во човеч-
ката цивилизација. А ова е токму таков ден: Најцрн, 
Највалкан, Најстрашен ден во историјата на маке-
донскиот народ, но и во историјата на Европа и на 
светот, а твојот гнасен потпис овој ден ќе го овековечи 
на црните страници на историјата.

Погледнете се само вие неколкумина организи-
рани неранимајковци, Заев, Димитров, Шекеринска, 
Османи, Ципрас, Коѕиас, Хан, Могерини и Нимиц, 
така собрани на некрофилската гозба над гробот на 
Македонија! Тоа е целото ваше приватно друштвенце 
што ја подготви оваа злосторничка трпеза и што 
денес се храни со смртта на нашето македонско име, 
со смртта на нашата татковина Македонија. Тоа е тоа 
ваше мало, безобѕирно, дрско приватно друштвенце 
– наспроти целиот македонски народ!

Па зарем мислите дека тоа ќе ви помине?! Борбата 
со вас и со вашиот мрак и немерливо зло допрва поч-
нува!

Сите вие заедно, и секој од вас одделно е persona 
non grata во Република Македонија!

Зоран Заев е непожелно лице во Република Македо-
нија!

Никола Димитров е непожелно лице во Република 
Македонија!

Радмила Шекеринска е непожелно лице во Репуб-
лика Македонија!

Бујар Османи е непожелно лице во Република Ма-
кедонија!

Алексис Ципрас е непожелно лице во Република 
Македонија!
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Никос Коѕијас е непожелно лице во Република Ма-
кедонија!

Метју Нимиц е непожелно лице во Република Ма-
кедонија!

Федерика Могерини е непожелно лице во Републи-
ка Македонија!

Јоханес Хан е непожелно лице во Република Маке-
донија!

Претседателе Иванов – не си сам! Со тебе е целиот 
македонски народ!

ДА ЖИВЕЕ МАКЕДОНСКИОТ НАРОД!
ДА ЖИВЕЕ СЛОБОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА!

17 јуни 2018, Република.мк Online
Денес црни скоtови ни ја силувааt 
нашаtа мајчичка Реpублика Македонија
https://republika.mk/928386
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22 јуни 2018

ЗАЕВ ДА МУ СЕ ИЗВИНИ 
НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД! 

Владата на Република Македонија на своите офи-
цијални страници на 21 јуни 2018 година објави текст 
под наслов Премиерот Заев категорично демантира 
клевети и навреди изнесени во текстови на порталот 
„Република“  (http://vlada.mk/node/15008), во кој, меѓу 
другото, се реферира и на моето име и на мојот текст 
„Денес црни скотови ни ја силуваат нашата мајчичка 
Република Македонија“ (https://republika.mk/928386), 
објавен во рубриката Колумни на 17 јуни 2018 година, 
тој Најцрн и Најсрамотен ден за македонскиот на-
род, кога е потпишана безрезервната капитулација 
на Македонија пред фашистоидното насилство на 
Република Грција над Република Македонија, оли-
цетворено во грчките и меѓународни политички на-
силници, министерот Коѕиас и премиерот Ципрас, и 
во присуство на кумовите на тој надреален нециви-
лизациски злостор во XXI век, Федерика Могерини, 
Метју Нимиц и Јоханес Хан.

Старата мудрост вели: „Кога умот би се купувал на 
пазар, секој би си го купил својот ум“. Така и господин 
Заев. Тој си го купил својот ум на некој од пазарите 
во Бугарија, во Грција или во Албанија, или секаде по 
трошка, и сега пресреќен и презадоволен си живее со 
тие три трошки ум. Нему, како на сите диктатори и 
предавници, воопшто не му е важно тоа што со тој 
свој три-трошки-ум, со кратки, дрски, манијакално 
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безобѕирни потези го унесреќи и длабоко го понижи 
целиот македонски народ.

Перцепцијата што луѓето ја имаат за себе е крајно 
субјективна и тие сакаат да си се видат онака како што 
самите си се замислуваат себеси и како што најмногу 
им се допаѓа: во најубава светлина. Таков е случајот и 
со господин Заев. Тој е смртно вљубен во својата розова 
слика за себеси, и во своите три-трошки-ум, купени на 
некој од спомнатите големобалкански ајван-пазари.
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Но, господине Заев, перцепцијата на вашата личност 
и на вашето однесување гледано од страна, со наши очи, 
од луѓе разумни и цивилизирани, е нешто сосема друго 
од она што вие, ласкајќи си пред огледало, си мисли-
те за себеси, особено перцепцијата на вашата јавна 
личност, бидејќи така хистерично го јавнавте јавниот, 
општествениот и меѓународниот живот на Република 
Македонија, на која т ги свртевте цревата, а мислите 
дека никој не го гледа тоа што го правите: вашите бедни 
диктаторски и најбедни предавнички потези, погубни 
за судбината на македонскиот народ и на Република 
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Македонија, и оти на тие ваши свинштини никогаш 
нема да им дојде крајот. И Наполеон од Бардовци си 
верува дека е Наполеон, а сите знаеме дека не е тоа, и 
ја гледаме неговата страшна лудост. Но тој е таму каде 
што таквите Наполеони треба да бидат сместени за да 
им се помогне. За жал, господине Заев, има и многу 
Наполени што се шетаат слободно низ Македонија, а 
некои, гледаме, се дограбија и до власта.

Во спомнатото барање за демант и извинување, 
објавено на порталот на Владата на РМ, слободниот 
Наполеон Заев наведува дека станувало збор за „кле-
вети, лаги и навреди кои шират невистини за лицата 
споменати во текстот, без ниту еден факт или аргумент 
кој може да ги потврди наведените тврдења“. А пак – 
замислете! – самиот Наполеон Заев, во својот стил на 
дрдорење празни општи фрази за сс и сешто, во своето 
писание воопшто не наведува за какви тоа конкретни 
„клевети, лаги и навреди“ станува збор. На тој начин, 
всушност, токму тој е тој што шири клевети, лаги 
и невистини за содржината на мојот текст, притоа 
злоупотребувајќи го официјалниот портал на Владата 
на РМ, што му се може, нели.

Но да го пуштиме тоа настрана. Интересно е нешто 
сосема друго: зошто Зоран Заев токму сега се јави со 
ваква реакција?

Имено, од моментот кога со сите ужасни, невиде-
ни, ненормални и неморални меѓународни притисоци, 
плеткања и интервенции, безобразно се дограби до 
политичката и извршна моќ над нашата татковина 
Република Македонија и над судбината на нашиот на-
патен македонски народ, во јавните медиуми и во се-
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којдневните комуникации, за Зоран Заев и за неговата 
ступидна „расформирачка“ политика, веќе впишана 
со црни букви на црните страници на македонската 
историја и од народот проколната како Заевштина, 
е создаден цел еден лексикон најубави македонски 
грди и подсмевливи зборови што совршено точно го 
осликуваат во целосната негова диктаторска, квис-
линшка и предавничка изопаченост. Од високо, 
од позицијата на бесчувствителната и безобѕирна 
власт, господин Заев се обиде, преку ангажманот на 
неговите тнр. „невладини организации“ да се пока-
же како благороден заговорник против „говорот на 
омраза“. А кај него тоа изгледа вака: додека ти ги 
кинам дробовите, додека те разнародувам, додека ти 
го бришам името Македонка, Македонец, додека ти 
ја раздржавувам државата Република Македонија и ја 
давам на милост и немилост на соседните грабежливи 
политики – предлагам, вели тој, во нашиот „дијалог“  
да нема „говор на омраза“, туку да си се обраќаме „ци-
вилизирано“ , на галено.

Е така, господине Заев, може да размислува само 
оној Наполеон од Бардовци кој по игра на случајот 
е на слобода, па дури се дограбил и до власта. Ние 
сме на спротивните страни. Ова е војна на живот и 
смрт, бескомпромисна војна за Слобода или Смрт 
на Македонија! Вие безобѕирно ги предадовте маке-
донскиот народ и Република Македонија – ние правиме 
сс тоа да го оневозможиме. Галењето и белите ракави-
ци оставете си ги за своите „големи пријатели“ кои 
не се делеа од вас додека на црниот грчки жртвеник т 
ја сечевте главата на Република Македонија. А за тоа, 
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простете, номенклатурата што вам не ви се допаѓа е 
сосема прецизна и непобитна.

Но сега се враќам на прашањето: зошто господин 
Заев, по толку многу и од сите страни заслужено при-
мени убави литерарно-политички епитети, токму сега 
се јави со едно вакво писмо? Дали наеднаш сфатил дека 
во македонскиот народ сите така го викаме како што го 
викаме, или е само најобичен квислиншки адвокат на 
своето навредено мало меѓународно друштвенце Коѕи-
ас, Ципрас, Могерини, Нимиц и Хан, кои во Нивици 
сведочеа на убивањето на Република Македонија, на 
македонскиот народ, на македонската историја, на ма-
кедонската култура и македонскиот јазик? Можеби тие 
се повредени од епитетот фашистоидни, па сега Заев 
станува во нивна одбрана?

Како што реков погоре: не е важно како ние самите 
си се доживуваме или како партиски си се викаме, 
туку тоа какви сме навистина и што правиме, и што 
нс одредува како вакви или онакви. Така е и со Заев и 
со сите нив.

Имено, тоа дека Грција никогаш не е излезена од 
маѓепсниот круг на својата цел еден век стара, гнила, 
фашистичка наркоза и пијанство веднаш ќе докажам.

Според истиот урнек како италијанскиот фашизам 
на Мусолини кој безобѕирно им ги менуваше, т.е. ги 
поталијанчуваше словенските имиња и презимиња 
на многубројниот хрватски и словенечки народ, како 
и имињата на градовите, селата и другите топоними 
на окупираните територии во Истра, Далмација и 
Словенија, така и грчките власти по 1913 година и 
подоцна меѓу двете светски војни, како и во времето 
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на најцрната фашистичка диктатура во Грција до 1972 
година, и се разбира сс до денес, само под поинакво 
политичко име, најгрубо погрчија и прекрстија сс 
живо, и со грчки имиња ги преименува илјадниците 
македонски и други негрчки топоними низ цела Егејска 
Македонија. Во Италија под Мусолини никој не смее-
ше ни да помисли да се смета и да се наречува Хрват 
или Словенец, туку само Италијанец. Италијанскиот 
фашизам не познаваше национални малцинства.

А погледнете ја денешна Грција, во XXI век, член-
ка на ЕУ: во неа „нема“ национални малцинства, таа е 
етнички совршено „чисто елинска“  земја. Споредби-
те лесно би нс однесле и до онаа друга „чиста“ и 
„очистена“ нација, како што беше германската во вре-
мето на Хитлер. Е, ако вашите пријатели, а всушност 
„волчји пријатели“ на македонскиот народ, не сакаат 
да бидат споредувани или ставани во ист контекст со 
своите фашистички претходници и идоли, и ако тоа 
ги навредува, тогаш грчките власти (а тие се власт!) 
најнапред треба да им дозволат на националните мал-
цинства, а во нашиов случај на нашето многубројно 
македонско национално малцинство во Егејска Маке-
донија, и каде и да ги има низ цела Република Грција, 
слободно да се изјаснуваат за својата македонска на-
родност, слободно да го зборуваат и да го учат својот 
мајчин македонски јазик, и слободно да се наречуваат 
Македонци.

Но неразделните „најголеми пријатели“ на Заев, 
Димитров и Шекеринска – Коѕиас и Ципрас, за жал, 
т припаѓаат на таа мрачна грчка политика, која е само 
малкуцка поперфидна, поприкриена, залижана и за-
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шеќерена со слатки зборови, за разлика од сировата, 
манифестантно груба и јасна фашистичка политика 
на „Златна зора“  со која всушност заедно дуваат во 
истиот варварски рог, само на тенко и на дебело.

На 17 јуни, господине Наполен Заев, во Нивици 
не бев јас, ниту македонскиот народ, кој со ужас и 
гнасење го следеше вашиот велепредавнички чин. 
Во Нивици, со фашистоидите Коѕиас и Ципрас, кои 
веќе истиот ден се исмејуваа и се подбиваа не само со 
македонскиот народ, македонскиот јазик и Републи-
ка Македонија, туку и со вас, Наполеоне Заев – е, таму 
во Нивици, со тие фашистоиди не бевме ние, туку 
вие и вашите „доглавници“ Шекеринска, Димитров и 
Османи, со господата Нимиц, Могерини и Хан.

А со кого си – таков си. А вие навистина убаво и 
весело се дружевте над гробот на Република Македо-
нија.

Што ви требаше да се плеткате со такво нерани-
мајковско друштво кое има само една и единствена 
подмолна цел: да ја уништи и да ја поништи Република 
Македонија, да го избрише македонскиот народ и 
неговиот културно-историски идентитет и нашиот 
преубав македонски јазик? Евро-дрзникот Јоханес 
Хан, persona non grata во нашава блага татковина 
Македонија, дури сосема забега, и, како штотуку да е 
во тек „шарената револуција“, си се самоповика тој 
директно да раководи со евентуалниот референдум 
за промена на името и да „стори сс“  референдумот 
да успее. Еееејјј!!! Ние Македонците дури и таквите 
натрапници и неканети гости ги трпиме, и ги трпиме 
до еден момент, но потоа велиме „мој, мој, па преку 
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мој!“  Ве молам, преведете им го некако тоа на Моге-
рини, Нимиц и Хан кои, освен за тој наш убав адет 
со натрапниците и неканетите гости, за кој очигледно 
не знаат ништо – секако се сметаат себеси за големи 
„стручњаци“ за македонската историја и за нашиот 
македонски народ, за нашиот идентитет, и за тоа што 
за нас Македонците е најдобро.

Затоа, господине Наполен Заев, го бараме од вас 
следово:

ИЗВИНЕТЕ МУ СЕ ВИЕ НА МАКЕДОНСКИОТ 
НАРОД ЗА СВОЕТО БЕДНО ВЕЛЕПРЕДАВСТВО, 
МАЛТРЕТИРАЊЕ И НЕВИДЕНО НАЦИОНАЛНО 
ПОНИЖУВАЊЕ!

И знајте, воопшто не ви се плашиме. Вашите мизер-
ни закани против слободата на мислењето и против сло-
бодата на медиумите се само дел од општопознатите 
диктаторски, авторитарни и фашистоидни (или во 
вашиов случај подобро фа-шизоидни) методи што 
одамна на сите им се добро познати од подалечната 
и поблиската историја и, за жал, особено на нашите 
трагични македонски сестри и браќа во Република 
Грција и во Република Бугарија на кои со своите ми-
зерни договори им го свртивте својот предавнички 
грб и ги оставивте на најбезобѕирна немилост на та-
мошните антицивилизациски политики.

Господине Наполеон Заев, вие терајте си ја своја-
та наполеонска квислиншка и предавничка политика, 
а ние за таа ваша „политика“ ќе пишуваме најдобро 
што знаеме, и притоа воопшто нема да ве штедиме. 
Ако пак тоа не ви се допаѓа и ве боли, знајте дека бол-
ката на македонскиот народ поради тоа што за само 
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една година безумно и криминално-политички ни ја 
раскуќивте татковината е бескрајно поголема.

Затоа, наместо да се заканувате, веднаш одете си, и 
оставете нс да си ја вратиме нашата душичка таткови-
на во нормална, цивилизациска состојба каква што си 
беше, со респектабилното име Република Македонија 
што вие така мизерно, предавнички и бесчувствител-
но го извалкавте пред целиот современ свет! Срам да 
ви е!

Ах, за момент заборавив дека образот ви е како 
изабен селски опинок!

21 јуни 2018, ДоказМ Online
Заев бара извинување од Реpублика.мк
http:www.dokaz.mk/kategorija/makedonija/top/

22 јуни 2018, Република.мк Online
Заев да му се извини на македонскиоt народ
https://republika.mk/930327

22 јуни 2018, Курир.мк Online
Заев да му се извини на македонскиоt народ
https://kurir.mk/makedonija/vesti/aldo-kliman-zaev-da-mu-se-izvini-na-
makedonskiot-narod/
https://kurir.mk/makedonija/vesti/vladata-so-nov-pritisok-vrz-republika-
zaev-demantira-lichen-stav-foto/

22 јуни 2018, Република.мк Online
Заев деманtира личен сtав – 
Владаtа со нов pриtисок врз Република
https://republika.mk/930118
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30 јуни 2018

БУЈАР ОСМАНИ СО ЦРНО ВЛАКНО НА ЈАЗИКОТ

Преtседаtелоt Иванов – tрн во око 
на велеpрадавничкаtа клика!

Во духот на очекуваните и зачестени безобѕирни 
притисоци врз последниот неразнишан институцио-
нален столб на Република Македонија – претседателот 
на државата Ѓорѓе Иванов, големоалбанскиот лик Бујар 
Османи од квислиншката „влада“ на Зоран Заев, даде 
една бесрамна и апсолутно антидржавна изјава против 
претседателот Иванов, со која најдиректно, со црно 
влакно на јазикот, атакува врз Уставот и уставниот 
поредок на Република Македонија. Се разбира, од таа 
клика ништо ново! – иако секогаш одново, по којзнае 
кој пат, предизвикува мачнина и одвратност кај секој 
нормален граѓанин на Република Македонија.

Подмолностите и глупостите на Османи ги набро-
јувам таксативно:

1. „..претседателот Ѓорѓе Иванов да биде конструк-
тивен и да се вклучи во процесот за европска иднина 
на Македонија“, заповеда Османи.

2. „...претседателот е само мал дел од извршната 
власт“, смета Османи.

3. „Постапките на Иванов се на некој начин обид 
за менување на системот без уставни промени, што е 
казниво со закон“, се заканува Османи.

4. „...никој нема да ја спречи волјата на 80 отсто 
од граѓаните кои се за членство во ЕУ и во НАТО“, 
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статистички „совршено прецизно“ како со прст во 
лај.. тврди Османи.

Во овие бедни останки на демоктратијата во Ма-
кедонија под антидржавниот, антинационален и ан-
тидемократски режим на Зоран Заев, неговите веле-
предавнички соучесници имаат можност да зборуваат 
сс и сешто, и особено ординарни глупости, како во 
случајот на најновиот атак на Бујар Османи врз прет-
седателот Ѓорѓе Иванов.

Еве, меѓутоа, и неколку вистини во врска со таа ап-
солутно антимакедонска, антидржавна и антиуставна 
ступидна изјава на големоалбанецот Османи.

1. Нечесните и неморалните луѓе не можат да ги 
разберат и смртно ги мразат чесните и моралните.

2. Велепредавниците на својот народ и црните оку-
патори не можат да ги разберат и смртно ги мразат 
патриотите и сите оние што си ја сакаат и што си ја 
бранат татковината.

3. Кримогените политичари што на најпоган на-
чин пред очите на целиот цивилизиран свет ги газат 
Уставот на државата и безброј нејзини закони и за-
конски прописи не можат да ги разберат и смртно ги 
мразат оние што ги почитуваат и што ги чуваат Ус-
тавот и законите на својата држава.

Претседателот на Република Македонија Ѓорѓе Ива-
нов е последната македонска национална и државна 
институција која сеуште устојува и го крепи маке-
донскиот државен дигнитет и, сосема осамен во нај-
високата државна власт, им се спротивставува на 
велепредавничките и грабежливи внатрешни и над-
ворешни неранимајковци во нивните настојувања 
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до крај да ни ја сотрат државата на својот бесрамен 
веќе покажан и докажан, незаконски, далтоновски, 
гангстерски начин – уривајќи и понижувајќи сс што 
го сочинува институционалното државно јадро и што 
државата ја прави држава во вистинската смисла на 
зборот. Навистина е веќе здодевно да прераскажуваме 
кои сс незаконски работи и разни други свинштини 
направија сите тие неранимајковци од инсталирањето 
на квинслишката „влада“ на Заев, на чело со „лидерот 
со европски манири“ – Зоран Заев. Но – замислете! –
цело време на патот на тоа невидено раздржавување и 
растурање на Република Македонија им стои уште само 
институцијата претседател на државата, па се разбира, 
од самиот почеток прават сс што можат и како знаат 
да ја обезвредат, да ја погазат и да ја поништат и таа 
македонска државна институција.

Оттаму и ступидната изјава на големоалбанецот 
Османи, една од бројните досегашни и идни изјави-
-закани од тој вид, а потсетувам, дека со исти или 
слични закани и притисоци досега се изредија и Зо-
ран Заев, Талат Џафери, Јоханес Хан и други, супер 
друштвенце.

Овде, пак таксативно, конкретно приложувам од-
говори на четирите горенаведени подмолности и глу-
пости на Османи.

1. Наместо страсната големоалбанска желба на 
Бујар Османи претседателот Ѓорѓе Иванов да биде 
„деконструктивен“, т.е. да ја деконструира и да ја 
растура Република Македонија, како што тоа со нас-
мевка на лицето го прави „северномакедонскиот гра-
ѓанин-лидер“ Зоран Заев со својата предавничка и го-
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лемоалбанска „влада“, претседателот Иванов, сосема 
спротивно, е државнички конструктивен во процесите 
за европска иднина на Република Македонија, и тоа на 
начин таа таму да си го најде заслуженото место како 
суверена и самостојна национална држава, а не како 
некаква држава-пачавра, или раздржавена балканска 
ничија земја со народ на кој му се одземени-предадени 
името, идентитетот, јазикот и националната политич-
ка и културна историја.

2. Ако претседателот на државата, како што сту-
пидно тврди големоалбанецот Османи, „е само мал дел 
од извршната власт“, зошто тогаш спомнатиот север-
ноголемоалбанец Османи и целата предавничка клика 
на Заев, вклучувајќи ги и надворешните мативоди од 
типот на Јоханес Хан, толку многу се нервираат што 
претседателот Ѓорѓе Иванов не ги потпишува насилно 
донесениот тнр. „Закон за употреба на јазиците“  од 
агендата на Тиранската платформа и предавничкиот 
„Договор“ на Заев-Димитров-Шекеринска со грчките 
безобѕирни и фашистоидни политичари. Па затоа што 
институцијата претседател на државата е неизмерно 
важна; таа е клучна национална политичка државна 
институција, преку која не може само така бандит-
ски да се преминува. Целата домашна и надворешна 
јавност добро знае и гледа дека тнр. „влада“ на Заев 
и нејзините „правни“ тимови прават разни сцена-
рија и смислуваат начини како да се заобиколи или 
да се прескокне претседателот Иванов, но тоа, големо-
албанецу Османи и сите вие заедно, не е така лесно без 
да се стори криминал, зашто Република Македонија 
има Устав, освен – да не даде Господ! – онака како 
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што го замислил тоа еден од поддржувачите на ваша-
та предавничка политика во својата неодамнешна 
смртно заканувачка јавна објава за претседателот Ива-
нов, без воопшто да биде законски санкциониран, на-
место веднаш да заврши во затвор.

3. Би било подобро господин Османи да не го ста-
ва во уста и да не го погани на тој начин Уставот на 
Република Македонија и божемниот обид на прет-
седателот Иванов за менување на системот без уставни 
промени, бидејќи токму тоа ја боли предавничката 
клика, тоа што Република Македонија си има Устав во 
кој е запишано сс што треба и како треба, а тоа е дека 
само претседателот на државата може да ги потпише 
документите од најголема важност за државата. А 
претседателот Иванов проценил дека насилно до-
несениот тнр. „Закон за употреба на јазиците“  и заев-
скиот приватен купопродажен договор со Грција се 
поразителни за судбината на Република Македонија и 
за македонскиот народ, и не ги потпишува. Впрочем, 
токму вие господа предавници и ограбувачи, ја за-
говарате и ја изнудувате промената на Уставот за да 
ја спроведете до крај својата антидржавна и антина-
ционална политика и засекогаш да ги избришете Ре-
публика Македонија и македонскиот народ од лицето 
на земјава.

4. Господине големоалбанец Османи, го изморивте 
овој народ со лажни проценти те за ова, те за она. Те 
во Македонија живееле 35% Албанци, те 80% народ 
биле за приклучување на Република Македонија на 
ЕУ и НАТО. Од каде ви се тие податоци? Од рака-
вот на вашето заевско-министерско сако? Кој и кога 
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официјално ги утврдил тие податоци за така лежер-
но со нив да се расфрлувате и бесрамно да ја лажете 
македонската и меѓународната јавност? А дали мо-
жеби имате и податок колку проценти македонски 
граѓани воопшто не сакаат да влезат во ЕУ и во НАТО 
со избришано име на Република Македонија и со 
избришано име Македонка, Македонец, со целосно 
избришана национална културна и политичка исто-
рија на македонскиот народ? Јас можам, исто како 
вас, од ракав да ви кажам, веројатно многу поблиску 
до вистината од вас, дека 80% македонски граѓани 
не се согласуваат и не ги прифаќаат евроатлантските 
интеграции доколку Република Македонија и маке-
донскиот народ во тие интеграции не бидат достоин-
ствен, рамноправен државно-политички и општествен 
субјект, и доколку во тие интеграции не учествуваат 
под своето историско име Македонка, Македонец, 
Република Македонија.

Затоа, господине големоалбанецу „со европски ма-
нири“ Османи, пред да трескате глупости, погледнете 
си со колку гласови и од кого сте избран вие, а со 
колку гласови и од кого е избран претседателот Ѓорѓе 
Иванов, па ќе видите кој е „мал дел од извршната 
власт“, и престанете со своите подмолни и проѕирни 
лаги и притисоци врз институцијата претседател на 
Република Македонија!

Да живее нашиот претседател Ѓорѓе Иванов, по-
следното институционално место на отпор кон голе-
моалбанските, големобугарските, големогрчките и го-
лемоевропските посегања по Македонија!

Да живее Република Македонија!
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Да живее македонскиот народ во Република Ма-
кедонија, во Република Грција, во Република Бугарија, 
во Република Албанија, во Америка, во Канада, во Ав-
стралија, во Европа и ширум светот каде што нас Маке-
донците нс има, и ќе се бориме до последниот здив да 
не дозволиме татковината да ни ја уништожат такви 
бедни предавнички, квислиншки и окупаторски нера-
нимајковци!

30 јуни 2018, Република.мк Online
Бујар Османи со црно влакно на јазикоt
https://republika.mk/933184

Christopherus Cellarius: “Macedonia, Thessalia, Epirvs”, “Notitia Orbis 
Antiqui, Sive Geographia Plenior...et Novis Tabulis Geographicis”, Лон-
дон, 1798, бакропис. Изворно рачно колорирано. Воден знак со го-
дина на изданието во долниот лев агол, verso.
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31 јули 2018

РЕФЕРЕНДУМОТ ЗА ИМЕТО 
Е СКОК СО ПАДОБРАН 
ШТО НЕМА ДА СЕ ОТВОРИ

Идиотскиот велепредавнички бал на вампирите за-
почна! Политичкиот хистерик Зоран Заев препотент-
но го отвори големоалбанскот и големогрчки рефе-
рендумски диско клуб, и веднаш ја одврте „до даска“  
најгрубата пропагандна нарко-рејверска турбо-бу-
чава, на 120 децибели, до границата на болката, за 
дивјачки да заглуши сс и секого, и никој со никого 
да не се чуе, и особено да не се чуе здравиот разум. Сс 
мора со сила, со буткање, со агресивно пропагандно 
дерење и примитивно надвикување да се задуши, за да 
можат јасно да се чујат само неговите пизда-спикери, 
што како сиви труби на звучниците и мегафоните по 
бандерите и по ќошињата на куќите во времето на 
фашистичката окупација, здодевно и подмолно ќе ни ги 
повторуваат бедните познати лаги, измами, заведувања, 
застрашувања и уцени во врска со штотуку објавениот 
квислиншки, ненароден, незаконски и неуставен рефе-
рендум за промена на името на Република Македони-
ја и на нашето историско национално име Македонка, 
Македонец.

Закажаниот референдум за промена на Уставот и 
на името на Република Македонија не е само некаков 
апстрактен збор од речникот на странски зборови – 
„референдум“, што во наредните два месеци низ меди-
умите и низ политичките изјави главно само така ќе се 
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повторува, „референдум ова“ , „референдум она“  –  со-
сема испразнет од вистинските страшни и стравотни 
значења! А токму на тоа смета велепредавникот Заев. 
Но кога сето тоа би било така едноставно и неважно 
немаше да се случи сиов овој ужас што неколку години 
наназад ни се случува: му ги превртија и безочно му 
ги искинаа цревата на македонскиот народ. Не, овој 
подмолно обмислен референдум, со подмолно и из-
мамнички повеќесложно, криминално, уценувачки 
поставено прашање не претставува само некаква си 
банална номенклатурна чиновничка промена, како 
што сакаат тоа да ни го претстават политичките ѓуб-
риња и нивните слуги, туку длабока и конечна, целосна 
и неповратна загуба на сето она што како народ низ 
вековите сме го создавале и создале, и на сето она што 
сме биле и што сме денес.

Затоа ова што само неколку часа по прогласувањето 
на одлуката за референдум се случува низ збудалените 
гебелсовски провладини медиуми и на провладините 
социјални мрежи, и што брутално ќе се развлече до 
денот на референдумот, е најобичен пропаганден мр-
товечки танц и подготовка за посмртен марш над Ма-
кедонија и над македонскиот народ!

Погледнете само какви сс неверојатни глупости, по-
литички бесмислици и закани се искажани унисоно и 
во еден здив од луѓе чиј морал и човечко достоинство 
се како од црна чума покосени од предaвничкиот 
синдром на заевштината. Пред нас се одвива едно 
кретенско пропагандно дефиле, вистински месечар-
ски натпревар на мртви и продадени души. Македо-
нија плаче и крвари заради вас, кутри одроди и пре-
давници, но Македонија и ве сожалува во вашата мо-
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рална беда! Како во песната „Умреа батко Ѓорѓија“ 
не умирате од болест, туку од најстрашна лудост! Но 
знајте дека македонскиот народ нема да оди по вас во 
таа бесмислена смрт. Македонскиот народ е витален, 
а не мортален. Македонскиот народ го сака животот 
и секогаш знаел да си го избори и да си го живее 
според своја мерка и според своите длабоки и чесни 
традиции, и со песна и оро да му се радува на секој нов 
ден под своето преубаво, топло, ЈУЖНО македонско 
небо! Македонскиот народ ќе има и сили, и храброст, 
и знаење да си ги врати своето достоинство и своите 
човечки и национални слободи што во суровиот, зло-
сторнички поход и политички колеж најгрубо му се 
одземени од страна на бедната предавничка и голе-
моалбанска клика!

Погледнете и почујте колку мизерно, денес во XXI 
век, звучи црното политичко насилство, опредметено 
низ заевските сталинофашистоидни едноумни мегафо-
ни, навиени на 120 децибели:

Зоран Иванов: „За уши ќе ве носиме на референ-
дум“.

А јас додавам: Почитуван некогашен колега (и 
падобранец) Зоран, овој црн референдум е суициден 
скок со падобран што нема да ви се отвори.

Зоран Заев до граѓаните: „Вашиот глас е ваше право, 
но ако граѓаните останат дома, (т.е. ако го бојкотирате 
референдумот!), тогаш институциите, (т.е. простото 
парламентарно мнозинство! ќе ви го одземе тоа ваше 
право и) ќе одлучат за вас“.

Талат Џафери: „И да не успее референдумот, про-
цесот продолжува“ .



539...

А јас додавам: Професионалните убијци како „Ша-
кал“ од филмот, па така и ладнокрвните професионал-
ни убијци на македонскиот народ и на Република Ма-
кедонија, Зоран Заев and Greateralbanians company, 
безобѕирно одат до крај. Не се откажуваат сс додека 
не го реализираат нарачаниот и однапред платен зло-
стор, иако сето тоа го знае и згнасено го гледа целиот 
цивилизиран свет.

Но господа ништители на Македонија, страшно ќе 
се изненадите, зашто ќе се соочите со невиден нацио-
нален БОЈКОТ и со целосно ФИЈАСКО на вашата ев-
тина предавничка и окупаторска фела.

А кога по БОЈКОТОТ и ФИЈАСКОТО ќе се обидете 
и последниот свој чин на грубо политичко насилство и 
кршење на законтоста да го спроведете, како што вели-
те, преку „институциите“, кои, благодарение на вашите 
примитивни узурпации и целосно непочитување на 
законите и Уставот, всушност веќе одамна се уништени 
– е, тогаш, господа, ќе се соочите со Народот. Тогаш 
нема да може да ви помогне ниту бедната „мостра за 
добрососедски односи“ Јоханес Хан, ниту сите оние 
антимакедонски заговорнички црни мостри по амба-
садите во Скопје.

31 јули 2018, Република.мк Online
Референдумоt за имеtо е скок со pадобран шtо нема да се оtвори
https://republika.mk/944822

31 јули 2018, Македонска нација.mk  Online
Референдумоt за имеtо е скок со pадобран шtо нема да се оtвори
http://mn.mk/komentari/14887-Za-usi-ke-ve-nosime-na-referendum
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2 август 2018, Јавно.мк Online
Референдумоt за имеtо е скок со pадобран шtо нема да се оtвори
http:/javno.mk/aldo-kliman-referendumot-za-imeto-e-skok-padobran-
shto-nema-da-se-otvori/

7 август 2918, Букефал Online
Референдумоt за имеtо е скок со pадобран шtо нема да се оtвори
https://bukefal.club/2018/08/02/kliman-za-ushi-ke-ve-nosime-na-
referendum/

Carl Flemmings Generalkarten. No. 52. – “Mazedonia, Altenserbien und 
angrenzende Länder”. Carl Flemming, Verlag. Buch und Kunstdruckerei, 
A.-G., Glogau. Мапата ја прикажува предилинденската состојба на 
просторот на отоманската административна област Румелија, во 
чии рамки е претставена и целосната географска, историска и ет-
ничка територија на Македонија, со богата македонска, словенска, 
современа топонимија. Прекрасен пример на модерната германска 
картографска наука, посебно специјализирана за изработка на пре-
цизни  генералштабски воени мапи. Збирка на Алдо Климан.
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25 јули 2018

ЗАЕВШТИНАТА – лексикон на најцрни поими 
во македонската историја

Секој диктаторски и авторитарен режим органски 
произведува соодветна номенклатура и терминологи-
ја според кои станува трајно политички и национално 
општопрепознатлив во своето време и како таков оста-
нува во општа, научна и колоквијална употреба за вјек 
и вјеков.

Се разбира, сосема е вообичаено самиот диктатор-
ски, авторитарен, кримоген и предавнички режим да 
си мисли сс најубаво за себеси, и прави сс во таква 
розова светлина да т се прикаже на својата јавност и 
на останатиот свет, но народот врз кој таквиот режим 
на секој начин се изживува, има и очи, и уши, и ум, 
и сопствена кожа на која најдиректно ги чувствува 
грубите и ужасни последици од ненародната, безочна 
диктатура, бесрамните лаги и правното, психолошко, 
полициско, медиумско и антимедиумско, криминално 
и секакво друго насилство и измама, а цивилизираниот 
надворешен свет, пак, има крајно развиени сетила и 
усовршени сензори кои непогрешливо го детектираат 
безобѕирното газење на човековите права и слободи, 
криминалното газење на законите и на правната 
држава во целост, грабежот, и воошто обезвредување-
то и поништувањето на сите општоцивилизациски и 
општоприфатени хуманистички и општествени стан-
дарди.

Таков е случајот и со поимот ЗАЕВШТИНА, кој ис-
товремно ги означува начинот на владеење на квис-
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линшкиот премиер Зоран Заев и на неговата бедна 
клика, но и него самиот како апсолутен синоним на тој 
нов, органски создаден политички поим со придруж-
ната терминологија.

Денес, по сиот овој национален трагизам, понижу-
вање и лудило што ни се случија и што и натаму ги 
проживуваме од моментот на хистеричното меѓуна-
родно и „шаренореволуционерно“ инсталирање на 
власт на Зоран Заев, нема ниту еден граѓанин на Репуб-
лика Македонија на кој не му се предобро познати 
сите црни, подмолни и гнили слоеви на значењето и 
смислата на ЗАЕВШТИНАТА, на тој апсолутно најмра-
чен поим во историјата на македонскиот народ.

Од таа и таква свест не ги изземам ниту сите оние 
што од првиот ден до денес (и натаму) се наоѓаат во 
истиот спобудален заевски „шарен“ вагон што се от-
качил од компактната, логична, и цврсто поврзана 
национална композиција и сега, „управуван“ од еден 
беден политички дилетант со луда насмевка на ли-
цето и во очите, преку живи и мртви, преку ниви, 
ридови, реки и долини, преку човечки судбини, преку 
целата национална културна и политичка историја, 
преку идентитетот и името на македонскиот народ 
и на Република Македонија безумно понижува, га-
зи, дроби и уништува сс и, надвор од каква и да е 
цивилизациска и национална контрола, неповратно 
се тркала кон најдлабок и најцрн понор. Имено, тие 
што така пијано, весело, размавтано и победоносно 
и натаму патуваат со него во тој „шарен“ изгубен 
вагон, со сите сосема разлабавени и разнишани тр-
кала и оски, или имаат подеднаква луда насмевка на 
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лицето и во очите како и нивниот гореспомнат беден 
политички дилетант и „лидер со европски манири и 
со европско знаменце“, или воопшто не сфаќаат дека 
ознаката „продукт за краткотрајна употреба!“ со црни 
мрсни букви напишана на челото на Зоран Заев не е 
само меѓународен маркетиншки трик – туку вистинско 
и објективно предупредување за истекот на рокот на 
една опасно расипана квази-политичка антидржавна и 
антинационална стока.

Од друга страна, големо-грчко-албанско-бугарски-
те, како и некои други заинтересирани меѓународни 
фактори и „најголеми лични пријатели“ на Заев, дла-
боко вплеткани во „решавањето на македонското пра-
шање“, математички апсолутно прецизно знаеја и знаат 
со каков ништожник, лудак и неранимајко имаат ра-
бота, така што и за сите нив поимот ЗАЕВШТИНА 
значи сосема исто што и за секој од нас, за секој обичен 
македонски човек, за секој македонски граѓанин и за 
секој македонски патриот: т.е. значи најцрн и најбеден 
ПРЕДАВНИК! Само што на тие меѓународни и вна-
трешни мршојадци и ограбувачи на македонскиот на-
род и на нашата татковина Македонија токму тој и та-
ков Заев им беше потребен за да ги спроведат своите 
фашистоидни, неоколонијалистички и ништителски 
агенди против македонскиот народ и против Репуб-
лика Македонија. Дури и да го немаше тој и таков 
Заев – ќе го измислеа (и го измислија)! За жал, многу 
добро се сеќаваме како во моментот на неговото на-
силно инсталирање на власт во Македонија сите тие, 
од острвените бугарски и грчки политичари, преку 
збеснатите домашни и надворешни големоалбански 
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политичари и политичарчиња, до разни меѓународни 
бејлиевци, хоттиевци, ханови, могериниевки, жбогари, 
столтенберговци и кој сс не од таа организирана ме-
ѓународна атимакедонска пресвртничка клика егзал-
тирано повторуваа: Ова сега е историска шанса! Сега 
е вистинскиот историски моментум! Сега или нико-
гаш!

А зошто така хистерично скокаа до небо од радост 
и егзалтација?! Па само затоа што на сите ним им 
беше апсолутно јасно дека светската велепредавничка 
ѕвезда Зоран Заев е родена и оти дојде тој „моментум“ 
што бескрупулозно и безмилосно ќе го искористат, 
своето смртоносно антимакедонско сечило насилно 
да го заринкаат до коската и до сржта на македонскиот 
народ!

Но, иако сево ова што го проживуваме со ЗАЕВ-
ШТИНАТА и (не)човечката мизерија на самиот Заев 
е воопшто најголемото национално искушение во 
севкупната историја на Македонија, на македонскиот 
народ и на сите граѓани на Република Македонија, 
судбината на тие и такви неранимајковци и уличарски 
насилници е бедно да завршат на цивилизациското 
буниште и, како што би рекол неговиот неразделен 
големоалбански побратим Али Ахмети: „Чекавме по-
веќе од една година (читај: цел век!), па ќе почекаме 
уште малку“ црвливиот квислинг Заев да ни се тргне од 
пред очи и да ја ослободи нашата татковина од црните 
пранги на своето невидено предавничко лудило, од 
диктаторскиот одмазнички бес и мизерен комплот со 
најголемите непријатели на македонскиот народ и на 
Република Македонија.
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Поимот ЗАЕВШТИНА е апсолутен синоним за ни-
за (едноставни или зборовно проширени) поими и 
лични имиња, од кои овде донесувам само еден мал 
илустративен дел, зашто опсегот на нивната трагична 
смисловна и значенска вмреженост е огромен, и со 
времето природно ќе си се испишува до крај во сите 
насоки и на сите рамништа. Ги наведувам тие поими, 
не по азбучен ред, туку систематски, според нивната 
неизмерна тежина од национален, историски, правен, 
културолошки, етички и морален аспект, всушност, 
онака како што веќе денес сосема оправдано се ко-
ристат и како што засекогаш во иднината ќе се ко-
ристат во науката, во медиумите и колоквијално во 
секојдневниот живот, и не само во Македонија, туку 
и во целиот цивилизиран свет. Па дури и ако се случи 
во некоја подалечна (бледа, рамнодушна) иднина, 
кога ЗАЕВШТИНАТА ќе остане запомнета само ка-
ко морничав дел од најпотресното црно минато на 
македонскиот народ и на сите граѓани на Република 
Македонија, етичкиот и професионален кодекс во на-
уката или во медиумите некои од тие заевштински 
лексиконски поими да ги еуфемизира за поедноставна 
официјална употреба, денес, токму сега кога од час во 
час врз сопствената кожа најболно и најдраматично 
ги чувствуваме во нивната спобудалена, најсирова и 
најсурова брутална, понижувачка појавност, приземна 
разголеност и насилна безобѕирност – ги донесувам 
токму такви: сликовито угол голи, груби и сосема вис-
тинити, па, за жал, дури и црнохуморни.

Во морбидниот политички лексикон на ЗАЕВШТИ-
НАТА, што секојдневно го испишуваат горчливи, 
болни и навредливи настани, поединечно и по име и 
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презиме ќе бидат наведени и сите оние што денес, како 
најбедна, поткупена предавничка заевска камарила, во 
владата, во парламентот, во таканаречените невлади-
ни организации, во пропагандното гебелсовско но-
винарство, во македонското подземје, и особено во 
судството, како ступидни марионетки, безпоговорно, 
капиларно го спроведуваат во живот морничавиот ве-
лепредавнички проект на политичкиот лудак Зоран 
Заев.

КРАТОК (ВОВЕДЕН) ПОЈМОВНИК 
НА ЗАЕВШТИНАТА

Зоран Заев = црн велепредавник, хулигански 
„шаренореволуционерен“ фрлач на бои и чинител 
на штети врз имотот на Република Македонија, пу-
чист, квислиншки премиер, аболиран криминалец, 
подлизурко и вовлекувач во „зад..кот“ на домашните 
и меѓународни непријатели на македонскиот народ, 
безобѕирен лажливец и обичен, аморален политички 
и изборен измамник, ништожен политичар, уценет 
од разни интересни внатрешни и меѓународни фак-
тори и поединечни лица, политички дилетант чии 
„аргументи“ со кои ја уверува јавноста во некоја од 
своите многубројни подмолни лаги се всушност нај-
обични „заколнувања“ дека никогаш нема да стори 
нешто што, меѓутоа, веќе утредента без срам и перде 
го прави; човек што ги креира најмрачните страници 
на македонската историја

Радмила Шекеринска = црн велепредавник и НА-
ТО-карикатура што „ќе седи на иста маса со големите“: 
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Слонот и Глувчето ќе „татнат“, трчајќи преку мостот; 
лева и десна рака на квислингот Зоран Заев; црн ру-
софоб

Никола Димитров = црн велепредавник и дипло-
матска капитулантска карикатура, тотално неспосо-
бен политичар, чиешто име стана светски синоним за 
поимот „апсолутно дипломатско фијаско“

Велепредавство = Зоран Заев ги помести сите, па и 
оние најрадикални значења на поимот велепредавство, 
невидено во светските и во општоисториски размери; 
за само една година хистерично квислиншко владеење 
безочно ги распродаде македонскиот национален иден-
титет, името Македонка, Македонец, македонскиот ја-
зик, македонска култура и сето македонско културно 
наследство, македонското национално и политичко 
минато, македонското национално достоинство им 
го фрли под нозе на осведочените најпримитивни мр-
зители, непријатели и понижувачи на македонскиот 
народ и на сс што е македонско, а процесот на целосната 
деструкција и декомпозиција на државата Република 
Македонија го приведува кон конечен крај и дефини-
тивно исчезнување од светската мапа на народите и 
државите со нејзино чиновнички бесчувствително ад-
министративно самоукинување по пат на неуставен 
референдум за промена на името на Република Маке-
донија, и со незаконски одлуки на најминималното пар-
ламентарно мнозинство во македонското Собрание. 
Во светската историја не постои пример за такво црно 
велепредавство и политички идиотизам како во слу-
чајот на Зоран Заев
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Беззаконие = беззаконието и насилно наметнува-
ње на незаконски донесени политички одлуки е ос-
новна и единствена карактеристика на заевскиот ум 
и на неговиот концепт на владеење и управување со 
државата

Партизација и непотизам = брзопотрезната „ша-
ренореволуционерна“ партизација на државните ин-
ституции, особено на судството, но и на највиталните 
и најважни јавни претпријатија и медиуми ја врати 
Република Македонија, не во југословенската 1945 го-
дина, туку во далечните триесетти години на безочното 
сталинистичкото еднопартиско опседнување, узурпи-
рање и земање на државата во цврсти раце на една 
неголема политичко-кримогена и семејна клика; на тој 
начин прибра околу себе цела една стравотна војска 
лојални партиски и блиски апаратчици, неретко со со-
сема формални задолженија, изршители на неговата 
„политика“ и, се разбира, негови идни гласачи; голем 
број на така „вдомени“ поединци доаѓаат од редовите 
на заевски апсолутно пацифицираните „невладини ор-
ганизации“, кои сосема го изгубија своето најважно свој-
ство и смисла, а тоа е да бидат слободни критичари на 
власта, па како такви, (пот)купени и продадени, останаа 
само мртва буква на мемлива морална хартија

Демократура = демократура е поим што ја означува 
грубата диктатура на Заев и на неговата партиска и 
големоалбанска клика, што се обидуваат диктатурата 
да ја презентираат како демократија
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Кримикратија = дрско и брзопотезно поништува-
ње на меѓународното и домашното право, на Уставот 
и на законите на сите нивоа, владеење на сурови, при-
ватно поврзани интересни групи на чело со Зоран Заев, 
кои се инсталирани во неговата квинслишка влада и 
околу неа, и покрај отворените кривични прогони во 
времето на формирањето на таа и таква влада, што 
само малку подоцна партизираното заевско судство, 
во најкус рок, ќе ги поништи една по друга; Зоран 
Заев, обвинет и судски гонет за мрачен криминален 
чин на поткуп, документарно посведочен на легално 
снимениот видео-запис на кој се гледа како уценува 
и бара поткуп од речиси 200.000 евра, што го има 
видено целиот свет, бегаше од судските рочишта по 
тоа обвинение дури 15 пати, сс додека не се дограби 
до власта; неговата прва реченица во македонскиот 
парламент беше: „Веднаш треба да се смени јавниот 
обвинител“; тоа Заев го спроведе и неговиот кримен 
набргу, во еден потег, беше избришан од страна на 
партизираната судска власт

Самовластие = безочно лично, самостојно доне-
сување најрадикални политички одлуки од судбоносно 
значење за нацијата и државата, со длабоки, трајни, 
тектонски драматични последици за националниот, 
културниот и политичкиот идентитет на македонски-
от народ и на Република Македонија, како во случајот 
на брзопотезното потпишување на заевско-бугарски-
от договор, давање јавни лични/приватни ветувања 
и потоа нивно спроведување на планот за неоснова-
но воведување на македонско-албанска двојазичност 
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на целата територија на Република Македонија со 
насилно, незаконско и недемократско донесување 
на тнр. „Закон за албанскиот јазик“, и конечно пот-
пишување на капитулантскиот договор со Грција со 
кој Република Македонија практично се претвора во 
најобичен грчки протекторат; сето тоа Заев го на-
прави сам, на своја рака, и во мрачна конспирација 
со домашните и меѓународни непријатели на маке-
донскиот народ, без воопшто да ја консултира или да 
ја послуша македонската стручна, научна и академска 
заедница и пошироката македонска јавност, а некои 
од најпогубните антинационални и антидржавни од-
луки што ги донесе, каубојски ги реализира преку 
приватни телефонски разговори, како во случајот на 
неговото безумно прифаќање на промената на Уставот 
и на името на Република Македонија во лежерен теле-
фонски разговор со грчкиот премиер Ципрас

Квази-космополитизам = тоа е заевскиот и „ша-
ренореволуционерен“ илузионизам и бедна измама 
и заведување на народните маси, претставувајќи им 
ги космополитизмот и евро-космополитизмот како 
највисок степен на модерно граѓанско општество; па-
радоксот е во тоа што  својата ступидна и неодржлива 
варијанта на „космополитизмот“, наспроти божем-
ниот „македонски национализам“ Заев ја спроведува 
во предавнички комплот со најголемите бугарски, 
грчки и албански национал-шовинисти, кои се со 
светлосни години далеку од секоја граѓанска до-
блест и достоинство; имено, космополитизмот во 
самата негова благородна цивилизациска појавност 
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е апсолутно невозможен и неостварлив, доколку во 
неговата основа не е цврсто вграден изворниот на-
ционален патриотизам и љубов кон својот народ и 
кон својата татковина; во спротивното, тоа, како во 
идиотскиот случајот на Заев и ЗАЕВШТИНАТА, е 
најобична лага, велепредавство и ставање на сопстве-
ната држава во потчинета позиција на мизерен, не-
моќен протекторат на други држави, влади и воени 
алијанси, и претворање на сопствениот народ во под-
редена, обезличена, анационална народна маса, како 
во случајот со, во светската историја невиден, капи-
тулатски и предавнички заевско-димитровско-шеке-
ринскиот договор со Република Грција

Полициска држава = Правната и полициска, дури 
и физичка одмазда кон политичките неистомислени-
ци и грубо застрашување на јавноста со неоправдани 
спектакуларни апсења на членови на македонскиот 
парламент со пратенички имунитет, на видни ма-
кедонски патриоти, интелектуалци и уметници, како 
и на обични луѓе што протестираат против униш-
тувањето на својата држава – тоа стана македонско 
секојдневие во заевскиот полициски систем, што го 
карактеризираат разни узурпации, политички под-
метнувања и гебелсовски денунцијантски измислици 
и лаги за одделни истакнати поединци и политички 
противници, изложени на мизантропскиот заевски 
анимозитет, омраза и безобѕирна одмазда; во тоа 
полициско лудило и вршење постојан притисок врз 
јавноста Заев отиде најдалеку со неодамнешната 
сталинистичко-гебелсовска пропагандна небулозна 
измислица за божемниот внатрешен непријател, пла-
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тен од Русија преку некои грчки трговци за да пре-
дизвикуваат протести и немири во Македонија, со 
цел Русија да ја оневозможи Македонија да влезе во 
НАТО, за што, како што изјави Заев, „слушнал“.

Бакнипенкало или Целувка в пенкало = Овие два 
црнохуморни поими иконографски мошне сликовито 
ги создаде токму Зоран Заев со својот говор на телото, 
бакнувајќи го пред целата светска јавност пенкалото 
на Јенс Столтенберг, како беден подложник и политич-
ка куртизана на еден обичен, минлив и менлив чи-
новник на милитантната меѓународна организација 
НАТО. Во случајов, пенкалото на Столтенберг за Заев 
има сила и ефект исклучиво на фалусоиден сим-
бол, и преставува знак на безрезервно поддавање 
на телото на подложникот и самопоробеникот Заев 
во неговата најбуквална смисла, и издигање на моќ-
никот и сопственикот на фалусоидниот симбол (Стол-
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тенмберг = НАТО) на ниво на вистински и апсолутен 
господар на целувачот, т.е. на субјектот чии усни, за-
несено, страсно го бакнуваат/целуваат „пенкалото“. 
Инаку, со своето „големо пенкало“ како експлицитен 
фалусоиден симбол јавно се перчеше и партискиот 
заштитник на Заев Љубомир Фрчковски кој се зака-
нуваше дека сите оние што нема да го поддржат и што 
ќе му се спротивстават на насилното инсталирање на 
неговиот протеже Зоран на власт „ќе ги набиел на 
своето големо пенкало“. На тој начин квислиншкиот 
премиер Зоран Заев, за внатрешна лична и партиска 
употреба, секојдневно може (занесено, страсно) да си 
го бакнува и да си го целува и „големото пенкало“ на 
г-дин Фрчковски.

25 јули 2018, Република.мк Online
ЗАЕВШТИНАТА – лексикон н најцрни pоими 
во македонскаtа исtорија
https://republika.mk/942818
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30 јули 2018

„ЧИСТАЧОТ“ НА ЗАЕВ, 
ЛАВРЕНТИЈ БЕРИЈА СПАСОВСКИ
Промоtор на pолицискаtа држава

Полицискиот чистач на велепредавникот Зоран Заев, 
Оливер Спасовски, колоквијално во народот наречен 
Берија, деновиве, во неприкриен, мрачен клеветнички 
стил и дух на морбидниот Сталинов и сталинистички 
„чистач“ Берија изјави дека, цитирам: „Македонија 
подолг временски период е изложена на интензивна 
субверзвивна пропагандна дејност, поврзана со инте-
грациите на земјата во ЕУ и НАТО. Станува збор“, 
изјави тој, „за мала и слаба група, која заради лични 
интереси е гласноговорник во одредена структура, 
а целта е во јавноста да се создаде впечаток дека во 
Македонија има критична маса што ќе може да ги 
спречи интеграциите во ЕУ и НАТО. Тука се користи 
и моќта на медиумската пропаганда. И сето тоа не се 
прави врз основа на идеологија, туку врз основа на 
криминал. Тие преку таквите процеси гледаат како да 
се извлечат од кривичните пријави покренати против 
нив или нивни блиски луѓе. МВР и другите надлежни 
служби во соработка со партнерските служби на РМ ја 
опсвервираат целата состојба во однос на евентуалните 
ризици за земјава, но ниту една истрага не смее да се 
води преку медиумите“.

Е па, г. Лаврентиј Берија Спасовски, со своите до 
повраќање одвратни, проѕирни сталинистички клевет-
нички и застрашувачки методи на закани, апсења и 



555...

чистки, задоцнивте цели седумдесет години: ова е XXI 
век!

Ќе биде доволно овде само малку да го разглобиме 
вашиот глуп, повампирен „удбо-сталинистички поли-
циски речник и јазик“, општопознат од времето на 
манијакалните комунистички чистки што ги спрове-
дуваа вашите несомнени идоли, кои очигледно вам 
ви се длабоко во крвта и во умот, а кои немаат ни-
каква, ама баш никаква врска со хуманистичките и 
цивилизациски стандарди на денешна Европа и на 
современиот свет во чие име вие тоа, божем, го пра-
вите. Токму спротивното.

Најнапред, еве колку шупливо и плитко звучат 
вака сосема разголени вашите идиотски бериевски 
полициски формулаци, со кои се преполни најцрните 
сталинистички, комунистички, а очигледно и денеш-
ните македонски полициски досијеа што вие ги пишу-
вате и ги потпишувате:

1. интензивна субверзвивна пропагандна
    дејност
2. мала слаба група
3. заради лични интереси
4. гласноговорник во одредена структура
5. моќта на медиумската пропаганда
6. тоа не се прави врз основа на идеологија,
    туку врз основа на криминал
7. гледаат како да се извлечат од кривичните
    пријави
8. МВР во соработка со партнерските служби
    на РМ
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9. ја опсвервираат целата состојба
10. евентуалните ризици за земјава
11. ниту една истрага не смее да се води преку
      медиумите

Господине Берија Спасовски, вие и вашиот налого-
давател Заев бевте беззаби мочковци и мочавте во 
гаќи и во песок, а можеби дури и уште се нишавте 
во мадињата на своите татковци, што подоцна, ах, ќе 
ве исфрлат на овој невин, убав и добар свет за да му 
нанесувате зло, кога ние од постарите генерации не 
само што со мачнина, ужас и гнасење се наслушавме 
и се нагледавме такви страшни, заканувачки, нехума-
ни, вистински злосторнички формулации и постапки 
во живо, туку за жал, безброј прекрасни невини луѓе и 
безброј прекрасни, обични, чесни семејства беа зави-
ени во длабоко црно и врз својот грб и врз своите не-
вини животи ги доживеаја и ги искусија стравотните, 
подмолни, неморални, антицивилизациски последи-
ци на таа и таква расчовечувачка политичка злоба, 
слепило и лудило, како ова вашево, содржано во не-
колкуте цитирани идиотски, најмрачни бериевски ре-
ченици, кои се евидентен манијакален производ на со-
сема поматен ум.

Вашите погоре наведени измислици, клевети и ла-
ги насочени кон некои други непознати лица „што би 
требало да се поапсат“ се најобично лајно на стап, и тоа 
затоа што сето тоа што го рековте всушност во целост 
се однесува токму на вас, на вашата квислиншка, ве-
лепредавничка и криминална клика. А еве зошто:
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1. инtензивна субверзивна pропагандна
    дејносt
Господине Берија Спасовски, интензивна, подмол-

на, деструктивна и крајно субверзвивна пропагандна 
дејност против македонскиот народ и против Републи-
ка Македонија вршите токму вие, вашиот налогодава-
тел Заев и целата мрачна предавничка и големоалбан-
ска клика што ги растура и ги распродава националните 
и државните интереси на нашата татковина и на на-
шиот народ. Таа ваша субверзивна пропаганда со ку-
пишта лаги и лаги треба да го измами и да го заведе 
обичниот македонски човек дека за него е најдобро 
да се откаже од своето име, од своето културно и 
историско минато, од својот јазик, од своите вековни 
традиции, од својата единствена татковина Македони-
ја, и тоа во името на нешто што за него е најдалечна, 
а во најблиската иднина апсолутно неостварлива ап-
стракција. Таа ваша субверзивна пропаганда оди рака 
под рака со пропагандите на безочни меѓународни иг-
рачи од типот на Јоханес Хан и Федерика Могерини и 
редица други меѓународни легачи, кои не престануваат 
да лажат, да измамуваат и да го заведуваат обичниот 
македонски човек со бедни и ништожни реченици од 
типот „верувам дека... се надевам дека... идната го-
дина...итн“. Голи глупости, ср.ња и најобично матење 
вода, подмолност и злоба. Многу добро се знае дека 
евроатлантските интегративни процеси се одвиваат 
според одредени екстремно строги и цврсти правила 
и во многу долг и мачен реформски период, особено 
во оваа и ваква денешна однатре длабоко разниша-
на Европа, а не според нивни, ваши или било чии 
„надевања“ и „верувања“ дека ќе било вака или онака. 
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Затоа вашата и нивна субверзивна пропаганда дека 
во ЕУ и во НАТО влегуваме речиси утре е всушност 
„утре сабајле“, а и птиците на гранките знаат по која 
цена – т.е. како најобични идиоти да се самоукинеме 
и да се откажеме од своето свето македонско име, а 
Република Македонија засекогаш да ја снема од кар-
тата на светот

2. мала слаба груpа
Таа, како што ја наречувате, „мала група“ што ја 

остварува најсубверзивната дејност во историјата на 
Република Македонија – тоа сте всушност токму вие 
од таа навистина неголема, подмолна и безобѕирна 
пучистичка клика, потпомогната однадвор, од сосед-
ните грабежливи држави и од мрачните столетни 
непријатели на македонскиот народ, кои повеќе од 
150 години пијано и крвопијно прават сс за да го 
покорат и да му ја одземат неговата Рајска градина 
– Македонија. 

3. заради лични инtереси
И токму таа иста црна клика, господине Берија 

Спасовски, вие и вашите што во претходните две точ-
ки ве насликав такви какви што сте, сето тоа го прави 
заради најприземни лични интереси: заради лажни 
политички кариери на квислиншки мајмунчиња врза-
ни на кратко јаже, за фотељи, дограбени со безумна 
и безочна деструкција и насилство, и во гнасен ком-
плот со странските разузнавачки центри, и со енормно 
помпање милиони долари во уривањето на уставниот 
поредок на Република Македонија, т.е. токму во она 
што безобѕирно го правите повеќе од една година 
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и панично настојувате тој процес да го доведете до 
крај, пред сосема да ви се урне таа ваша мрачна кула 
од карти во која вие сте само ступидни џокери, кај 
туѓинските налогодаватели означени со „шарени“ ка-
пи на балкански шутови и будали.

3. гласноговорник во одредена сtрукtура
Господине Берија Спасовски, кога ја употребувате 

клеветничката синтагма „гласноговорник на одредена 
структура“ од стариот посран удбашки и сталинистич-
ки вокабулар – веднаш се гледа дека безочно изми-
слувате и лажете. Па зошто, „мажиште, бре, поли-
циско“ не кажете која е таа структура? Дали се пак 
во прашање некои непознати лица, достоинствени 
македонски патриоти, што во некој за вашата власт 
погоден момент ќе треба да се уапсат? Не, не, бедно 
заевско полицајче, еве, покажувате дека токму вие сте 
тој острвен гласоноговорник на „одредена структура“, 
и тоа на онаа добро позната „одредена структура“ што 
како неподнослив крлеж му се закачи на вратот и му 
ја цица крвта на македонскиот народ – „структурата“ 
на вашата заевска велепредавничка и големоалбанска 
клика.

4. моќtа на медиумскаtа pропаганда
Господине Берија Спасовски, вие не ја измисливте 

омразата кон слободните медиуми кои, во политичко-
-полициски најстеснетиот можен медиумски простор 
во Македонија, настојуваат на македонската и на свет-
ската јавност да им укажат со какви неранимајковци, 
предавници и безочни крадци имаме работа. Ретките, 
сеуште слободни медиуми во Македонија, до кои уште 
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не досегнала вашата злосторничка ништителска рака, 
ги разголуваат и ги разоткриваат вашите предавнички и 
криминални свинштини, узурпацијата и злоупотреба-
та на власта, корупцијата со епски димензии, и вашата 
немерлива човечка беда, па се разбира дека тоа ви пре-
чи и ви оди на живци. Тоа, господине Берија Спасовски, 
не е медиумска пропаганда, туку смела и храбра борба 
за афирмација на вистината, на правото и на правдата, 
и борба за својот излажан, изневерен и на туѓински ѓу-
бриња предаден народ, и над сс за својата татковина. 
Тоа, пак, што го прават вашите платени и поткупени 
медиуми и новинари, во чија машинерија се впомпани 
и натаму се помпаат огромни пари и остварени или 
ветени многу кариери – е, тоа се вика медиумска про-
паганда, но таа нема никаква вистинска, особено не 
трајна моќ и вредност, зашто се темели врз бедни 
лаги, измислици и закани, а сето тоа одамна, одамна 
е познато од мачната историја на црните тоталитарни 
режими и заробени држави, каква што вие и вашите 
компањони во злосторот за многу кратко време ја на-
правивте Република Македонија.

5. tоа не се pрави врз основа на идеологија,
    tуку врз основа на криминал
Точно е, господине Берија Спасовски, дека сето 

тоа што го правите не го правите врз основа на ни-
каква идеологија, туку врз основа на корупција и 
криминал. Каква „идеологија“, ве молам, би можела 
да ги поврзува вистинските социјалдемократи, какви 
што вие, според ниту еден критериум апсолутно не 
сте, ниту можете да бидете! – со екстремните мрачни 
бугарски и албански национал-шовинисти и со грчките 
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политички фашистоиди од типот на Коѕиас – освен 
горчлив и безочен предавнички криминал? Впрочем, 
што знаете вие што е тоа идеологија? Пендрек, водени 
топови и шок-бомби за стари луѓе, мајки со деца и 
мирни граѓани што си ја бранат татковината? Тоа е 
таа ваша примитивна идеологија!

6. гледааt како да се извлечаt од кривичниtе
    pријави
Господине Берија Спасовски, погледнете си го фил-

мот „Зоран Заев бара поткуп“ и спомнете си дека вашиот 
„лидер со европски манири“ 15 пати бегал од судски 
рочишта за тој криминал тежок 200.000 евра – па ќе 
видите кој бега од кривични пријави и процесуирања 
за криминал. Ако нешто не ви е јасно, прашајте си 
го него, за криминалот и за корупцијата тој знае сс, 
поправо, тој е мајстор над мајсторите во бегањето од 
оправдани судски прогони. Барем засега.

Господине Берија Спасовски, кажете ни кои се тие 
партнерски служби на РМ? Истите ли оние подмол-
ни разузнавачки странски служби што направија сс и 
ви помогнаа да го урнете и да го урнисате до крај ус-
тавниот и правен поредок на Република Македонија, 
да го поделите и меѓусебно да го скарате македонскиот 
народ, очите во главата, брат со брата, сестра со брат 
и со сестра, татко со децата да се мразат и да не можат 
да се видат, и само во интерес на нивните подмолни 
освојувачки цели? Вашите „партнерски служби“, 
господине Берија Спасовски, се најобични мрачни 
непријатели на доброто и хуманото, тие се црни не-
пријатели на македонскиот народ и на Република 
Македонија. Со такви „партнерски служби“ немаат 
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никаква врска „некои непознати лица што треба да се 
успасат“, туку ете, како што самиот тврдите, работа 
со нив имате токму вие, кои всушност ним бедно им 
служите и им слугувате!

7. ја оpсвервирааt целаtа сосtојба
Берија па Берија, Спасовски па Спасовски! „Тие“, 

вели „ја опсервирале целата состојба“. Која состојба, 
ситна душо? Сте виделе ли кај обичниот македонски 
човек, кој во од вас запоставеното, деструирано, уни-
штеното стопанство, земјоделие и сите други дејности, 
со најминимални плати и тежок живот, со неизвес-
на егзистенција во однатре и однадвор разнишаната 
држава грчовито се бори да опстане, да преживее – 
дали кај тој народ, вие господине Берија Спасовски, сте 
„изопсервирале“ некакви воени движења, создавање 
тајни вооружени друштва и групи, партизански еди-
ници или подготовки за востание? Вие и вашата за-
евска квислиншка и големоалбанска влада – вие сте 
„за опсервација“, и тоа темелита психо-опсервација. 
Но, кога ќе дојде скориот час да му дадете отчет на 
овој народ за сите свинштини и злостори што му ги 
направивте, немојте тогаш да се повикувате на своето 
лудило и на својата психопатолошка изместеност, за-
што тогаш ниту некој ќе ви верува, ниту некому ќе 
му биде важно колку висок степен на ваше лудило и 
изместеност ќе покажат психо-опсервациите, зашто 
за сето тоа што го направивте и што сега хистерично 
и безочно го правите постои само една насока и само 
едно место, од кое моментално врзопот клучеви гр-
чевито ги држите токму вие. Но и тоа ќе помине, ќе ги 
дадете вие тие клучеви.
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8. евенtуалниtе ризици за земјава
Единствен ризик за земјава, и тоа не евентуален 

туку стопроцентен, господине Берија Спасовски, е 
Зоран Заев со својата квислиншка и големоалбанска 
предавничка и ограбувачка влада, од една страна, и, од 
друга страна, тажно заведениот дел од македонскиот 
народот кој сеуште слепо му верува на „пророкот“ 
Заев, или барем кутро се надева дека ужасната вистина 
што со свои очи ја гледа всушност не е вистина, и оти 
со тој мизерен одрод и предавник ќе се разбуди во 
некој преубав романтичен, розов европски сон! Но 
сонот секогаш е само сон, по кој неминовно следи раз-
будување. Овојпат крајно болно и разочарувачко!

9. ниtу една исtрага не смее да се води преку
    медиумиtе
Знам дека вам, господине Лаврентиј Берија Спа-

совски, би ви било супер веднаш без трага да ги сне-
ма слободните и независни медиуми, новинари и не-
поткупливи интелектуалци што до гаќи ги разголу-
ваат вашите срамни политички, предавнички и ко-
руптивни активности, но за ваша жал, истражувачко-
то новинарство и слободното мислење постојат и тие 
ќе ве разоткриваат во сите ваши црнила и нема да ве 
остават така мирно да си крадете и да ни ја растурате 
државата што низ вековните борби, со крв, солзи и 
страшни национални страдања ја создаваа нејзините 
најголеми ќерки и синови. Буткајте, туркајте под тепих 
колку што сакате, но не постои толку голем тепих на 
светов што може да ги покрие сите ваши предавнички 
и криминални срања, удбо-сталинистички господине 
Лаврентиј Берија Спасовски.
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А што се однесува до ЕУ и до НАТО, да ве прашам, 
кој вам ви дава право, господине Оливер Спасовски, 
и на сета таа ваша мизерна заевска клика, да се од-
несувате како да имате монопол врз националните 
и индивидуални евроатлантски уверувања и чувства 
на граѓаните на Република Македонија? Тоа право 
е неотуѓиво право на секој поединец. Подмолно и 
идиотски измешавте сс, направивте најсмрдлива по-
литичка турли-тава од природната припадност на 
македонскиот народ и на Република Македонија кон 
европската култура и кон европскиот меѓудржавен 
сојуз, од вас отрована со апсолутно непотребното, во 
историјата невидено, горчливо велепредавство и це-
лосно поништување и уништување на својот маке-
донски народ и на својата држава Република Маке-
донија во интерес на нивните осведочени столетни 
мрзители и ограбувачи. Според вашиот сифилистичен 
политичко-дипломатски модел и помочана „идеоло-
гија“, евроатлантските интеграции ги плаќаме со це-
лосна национална и државна дезинтеграција. Супер! 
Таква „успешна“ трговија со својата држава и со 
својот народ како безвреден влог прават само црни, 
најцрни предавници, неранимајковци, криминалци 
и неизлечливи диктаторски идиоти, што од „пропа-
гандни субеврзивни дејности“ се будно чувани од стра-
на на заколнати, „идеолошки проверени“ удбо-стали-
нистички полициски кретени, кои, „во соработка со 
партнерските служби на РМ, ја опсвервираат целата 
состојба“.
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30 јули 2018, Република.мк Online
„Чисtачоt“ на Заев, Лавренtиј Берија Спасовски
https://republika.mk/944115

“La Turquie d’Europe”, 1799, бакропис. Изворно колорирано. Мала  
мапа од еден француски џебен атлас (7,5 х 12.5 см), наменета за пат-
ниците низ европскиот дел на Турција, кои на мапата можеа јасно 
да ги разликуваат земјите низ кои минуваат: Македонија, Бугарија, 
Албанија, Ливадиа, Мореа...  
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2 авгусt 2018

ПОЧЕТОК НА КРАЈОТ 
НА ПРЕДАВНИЧКИОТ ОДРОД
Македонскоtо жолtо-црвено не е сино-бело 
pа на шtрафtи

Притисоци, застрашувања, наговарања, докажува-
ња, уверувања, лаги, лаги, лаги!

Пред нас деновиве интензивно се одвива една мош-
не вулгарна ревија на заевската пропагандно-политич-
ка порнографија. Сосема голи, грди како смрт, збрчка-
ни и спрчкани од горе до долу, а притоа и без перден-
це и влакненце на она место од каде што доаѓаат и од 
каде што се шират, ВЕЛЕПРЕДАВНИЧКИТЕ ЛАГИ 
на Заев и на неговата пропагандна машинерија се то-
порат по владините медиуми и социјалните мрежи 
како „лесните дами“ по порно-излозите на Амстердам 
и Франкфурт, а нивните пропагандни макрои се оби-
дуваат граѓаните некако да ги замајат, да ги фатат за 
ракав, да ги вовлечат во заевското референдумско 
предавничко дувло и да ги уверат дека колективниот 
македонски национален суицид е нешто супер добро 
(а јас додавам: и неповторливо!). Сето тоа само по себе 
е толку грдо, примитивно, мачно и мрачно, одбивно, 
спротивно на добриот вкус, и над сс подмолно, што 
секој граѓанин кој размислува со своја глава и гледа со 
свои очи, сожалително го одвраќа погледот од нив и 
си вели: „Па зарем толку ниско паднавте?“

Да, паднаа, и треснаа; но можат тие и пониско; се-
уште не ги искористија до крај сите свои предавнич-
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ки капацитети и „алатки“ за целосна антинационална 
и антидржавна деконструкција и уништување.

Но што да се прави, на сите нам како ден ни е јасно 
дека во наредните два месеци, до денот на референду-
мот за промена на името на Република Македонија и 
претворање на Македонците во некое северномакедон-
ско без’рбетно племе, ненадејно паднато од Марс, гра-
ѓаните на Република Македонија ќе бидат изложени 
на бескрупулозни, немилосрдни, дрски, безобѕирни 
и безобразни притисоци, застрашувања, бедни наго-
варања, препотентни ex cathedra докажувања на нај-
обичните лаги како вистини, и на уверувања дека 
црното е бело а белото е црно, и дека македонското 
жолто-црвено е сино-бело па на штрафти. Впрочем, 
од самата велепредавничка влада со тешки погребни 
пропагандни камбани за Македонија и за Македонци-
те е најавена и веднаш е започната таа нивна жестока 
кампања, но, се разбира, граѓаните не се предупредни, 
иако тоа сите веќе многу добро го знаат, дека таа 
кампања ќе биде до гуша валкана, измамничка, про-
ткаена со подмолни терминолошки јазли и црни 
мрачни ваму-таму лавиринти на секакви замаглени 
и замаглувачки правни формулации, како што, впро-
чем, во истиот расипан, подмолен измамнички стил 
е формулирано и ултрадебилното уценувачко заевско 
референдумско прашање кое не заслужува никаков 
одговор, т.е. заслужува само целосен БОЈКОТ.

Тоа е резултат на сосема оправданата кукавичка 
паника на Зоран Заев, која е толку евидентна и вис-
тински опредметена што речиси може да се допре, 
и која одден-наден, во деновите што се пред нас, 
ќе ја гледаме како негов сс посилен и сс поизразен 
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политички delirium tremens, заради тоа што му ста-
нува јасно дека неговиот квислиншки, насилно и 
низ незаконски процедури наметнат неуставен, не-
народен и антидржавен референдум ќе доживее ма-
совен национален БОЈКОТ и целосен ПОРАЗ, а пак 
неговата предавничка политика ќе се соочи со неви-
дено ФИЈАСКО и конечен КРАХ. Затоа дури и кога 
онака вообичаено без прекин си лаже и лаже и лаже, 
измамува и замајува како некој ужасно расипан џам-
баз на селски атпазар, на Заев почна пијано да му се 
плетка јазикот, смисловно да пелтечи и не знае што 
зборува, зашто инаку би требало да се признае дека 
неговите бравурозни лупинг-лаги си имаа и некаков 
свој препознатлив заевски беден ултралажговски си-
стем и „стил“. Но сега дефинитивно и тие и такви лаги 
се откачија и попаднаа во тотален хистеричен и не-
поврзан хаос.

Ете, деновиве се обидуваше да ни прави чара-бара 
со некакви проценти на излезност на референдумот, 
па ако излезноста била добра и одговорот биде по-
зитивен, е, тогаш тоа ќе била демократска одлука на 
народот, но ако одговорот биде негативен во толку 
и толку проценти, или не се исполни цензусот на из-
лезноста, т.е. доколку општото демократско тело го 
БОЈКОТИРА СУИЦИДНИОТ РЕФЕРЕНДУМ, тогаш 
одговорноста да одлучат во името на народот ќе ја 
преземале тој и неговото парламентарно мнозинство, 
и тие ќе донесле одлука во името на целиот народ. Ма 
види, жити Бога!

Од говорницата во Пелинце на Илинден, пак, Заев 
ни се претстави како невидено голем „патриот“ кој, 
замислете! – не го признава македонското историско 
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минатото, зашто недвосмислено изјави „време е Ма-
кедонија да направи историја“, а таа „историја“ – е, 
тука му се заплетка и мозокот – е „иднината“ што тој 
ни ја нуди и што почнува со неговото велепредавство 
со епски димензии, ни нуди „иднина“ и „историја“ што 
почнуваат со него и со неговата бедна квислиншка и 
големоалбанска влада, иднина на народ без име, на-
род без својот мајчин јазик, народ без своето културно 
и историско минато, народ без својата низ крв и стра-
дања создадена држава, народ без себе самиот.

О, какви сс лудости, лаги, маткања, плеткања, глу-
пости, извртувања на вистината до бесвест се наслу-
шавме од него, едноставно неподносливо проѕирни 
плитко-политички, лицемерни дрдорења во микрофон 
и во камера, тотално здодевни и за слушање, и за гле-
дање, и за прераскажување, зашто во нив навистина 
веќе никој не верува, а самиот тој упорно си смета 
дека целиот македонски народ страда од длабока не-
излечлива амнезија и слепило, и не го помни секој не-
гов валкан, незаконски, предавнички чекор и чин, од 
потпишувањето на заевско-бугарскиот договор со кој 
во еден безумен потег комплетно ја избриша долгата 
национална македонска, и само македонска, културно-
-историска лента на која остана само празен матен 
шум и гласното и цинично бугарско национал-шови-
нистичко и фашистоидно каракачановско смеење на 
наша сметка, па преку насилното донесување на тнр. 
Закон за албанскиот јазик со кој истиот се воведува 
на целата територија на Македонија, па дури и таму 
каде што кечето никогаш не е видено ни на слика, сс 
до овој последниов, заевско-димитров-шекеринскиот 
капитулантски, чисто фашистички, ништителски до-
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говор со Грција што треба дефинитивно да нс избрише 
како народ и како држава од лицето на светот. И сето 
тоа во рок додека кажеш „кекс“.

А истовремено од заевските канти за политички 
отпадоци, како во време на февруарските мачкини 
парења, свои правно-будалски завиткани мјаукања 
испуштија Љубомир Фрчковски и Рената Тренеска 
Дескоска, со стандардниот заевско-полициски насил-
нички и застрашувачки тон во изјавите дека рефе-
рендумот, бил-не-бил, успеал-не-успеал, или пак ис-
цело бил БОЈКОТИРАН од граѓаните, всушност не 
е битен, зашто договорот со Грција веќе е потпишан 
и ратифициран и тој како таков си важи. А потписот 
на претседателот Иванов воопшто не е важен, зашто 
тој, според хистеричниот заевско-хормонски зависник 
Мухамед Зекири, кој исто така болно замјаука и го 
крена опашот од дното на една од многубројните 
канти за заевските политички отпадоци, бил само 
фикус. Е фикус-не-фикус за вас, квислиншка бандо, 
претседателот Ѓорѓе Иванов е моментално последиот 
но најцврст институционален столб на Република Маке-
донија и вие во тој достоинствен државен македон-
ски, гордо исправен столб ќе удирате со своите глупи, 
тврди предавнички глави додека не ви потечат. А тоа 
што не можете до крај да уживате во својата мизерна 
криминална меѓународна и домашна пијана политичка 
журка и „распашојка“ е токму затоа што претседателот 
на Републиката е третиот, а во случајов се покажа, и 
најважен столб на највисоката државна власт.

Ете затоа, вие валкани мачкишта од заевските по-
литички канти, Република Македонија има Устав, за-
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кони и институции, за да не може да се прави сс што 
на уличарските апашишта ќе им текне.

По достоинствениот државнички и патриотски 
говор на претседатлелот Иванов на Илинден во Кру-
шево, од тие бучни стркалани заевски засмрдени от-
падни политички канти се јави и Дамјан Манчевски 
на кој зборот ИЗОЛАЦИЈА не му е јасен. Добро. 
ИЗОЛАЦИЈА, господине Манчевски, е тоа кога ед-
на бедна самозаљубена ступидна влада сосема ќе се 
ИЗОЛИРА од својот народ и ИЗОЛИРАНО наоколу 
ја распродава неговата долга и тешка историја, ИЗО-
ЛИРАНО по ходниците на белосветските хотели пие 
шампањско со најголемите фашистоидни мрзители на 
својот народ и со нив, ИЗОЛИРАНО од целокупната 
домашна јавност му го копа црниот цивилизациски 
гроб. Ете, ИЗОЛИРАН господине Манчевски – тоа е 
ИЗОЛАЦИЈА. Бидејќи сите вие од заевската предав-
ничка клика сте сосема ИЗОЛИРАНИ од реалноста, 
не знаете дека Република Македонија е во центарот на 
светот и историски, и географски, и културолошки. 
Не е и не може да биде ИЗОЛИРАНА една длабока, 
стара, прекрасна култура, како македонската, чии 
најубави, топли, заносни, љубовни песни, но и оние 
наши најубави и најславни патриотски песни за Гоце 
и за Јане, за Питу и за Узунов, и за безброј други на-
ши големи македонски синови што низ вековната 
борба ја создаваа нашата држава, песните за Пирин, 
песните за и од нашиот прекрасен македонски Егеј, 
и песните за нашата најмила татковина Македонија 
со најголема почит и восхит токму како такви –маке-
донски! – се пеат низ целиот свет, до последното не-
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гово катче. Затоа вие, господине ИЗОЛИРАН Ман-
чевски, веднаш ИЗОЛИРАЈТЕ се од вашите велепре-
давнички вработувачи, па можеби нештата ќе ги 
видите подобро. Можеби тогаш ќе ви биде појасно 
и колку бедно и ИЗОЛИРАНО од својот предаден 
македонски народ и од својата предадена татковина 
Македонија мизерно се „лепи“ ситната предавничка 
душа Зоран Заев за спасителската б’лгарска пазува на 
другара си Бојко Борисов и во друштво на апсолутно 
најголемиот бугарски фашистоид и осведочен мрзител 
на македонскиот народ и на сс што е македонско – Кра-
симир Каракачанов.

Со ОПШТОНАЦИОНАЛЕН БОЈКОТ на незакон-
скиот, ненароден и антидржавен референдум засеко-
гаш ќе ве ИЗОЛИРАМЕ од гркланот на македонскиот 
народ и на Република Македонија за кој така подмол-
но се зграпчивте сите вие и безочно и бездушно го да-
вите.

2 август 2018, Републкика.мк Online
Почеtок на крајоt на pредавничкиоt одрод
https://republika.mk/945566
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ЗАЕВ, РЕФЕРЕНДУМОТ, 
И МОРАЛНОТО И НЕМОРАЛНОТО

Моралноtо и неморалнtто се апсолутни, а не ре-
лативни категории, освен, евентуално, во јазикот на 
литературата или во секојдневната колоквијална упо-
треба. Во етиката реално не постојат компаративи 
за тие зборови како нпр. „поморално“, или „најмо-
рално“, или, пак, „понеморално“ или „најнеморално“. 
Моралното и неморалното не можат да бидат квали-
тативно степенувани како зборовите „добро, подобро, 
најдобро“, или „лошо, полошо, најлошо“. Неморалното 
е неморално!

Така, да речеме, ако кажеме: „одиозниот политич-
ки и полициски терор на владата на Зоран Заев е немо-
рален“, не можеме споредбено да речеме и нешто 
вакво: „сегашниов политички и полициски терор на 
Заев е pонеморален (или) pоморален од поранешниот 
политички и полициски терор“, зашто политичкиот и 
полицискиот терор едноставно се – неморални!

Исто така, ако кажеме, „владата на Зоран Заев се 
однесува неморално кон највиталните национални и 
државни интереси на македонскиот народ и на Ре-
публика Македонија“, не можеме споредбено да ре-
чеме дека таа предавничка влада се однесува понемо-
рално или поморално од претходните влади по тие 
прашања, зашто владата на Зоран Заев по однос на нај-
судбоносните прашања од животот и опстојувањето 
на македонскиот народ едноставно – е неморална!
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Или пак, ако владата на Зоран Заев ја карактеризи-
ра евидентен, застрашувачки „неморален грабеж“, во 
литерарна и колоквијална смисла со право би можеле 
да речеме и дека тоа е „најнеморален грабеж“ од кога 
постои самостојна и суверена Република Македонија, 
но од етички аспект, пак, секој „грабеж“ е „грабеж“, 
т.е. нешто неморално, а степенувањето на тежината 
на „грабежот“ од потенцијалниот казнен аспект треба 
да го прават надлежните судски институции, врз ос-
нова на криминолошките и други компаративни ис-
тражувања и проценки.

Ако кажеме: „обидот за поткуп во износ од речиси 
200.000 евра е неморален чин на Зоран Заев“, кон тоа 
немаме ништо да додадеме, освен дека е неморален и 
чинот на неговото ослободување од тој општопознат 
и во целиот свет виден и посведочен кримен од страна 
на неговото партизирано судство.

Ако кажеме: „предавничката политика на квислин-
шката и големоалбанска влада на Зоран Заев е немо-  
рална“, не можеме да направиме суштинска етичка 
компарација и во оваа смисла: „големоалбанската по-
литика на коалиционите партнери на Зоран Заев е pо-
неморална од неговата или пак најнеморална во однос 
на големоалбанските политики и претензии спрема 
Македонија на властите во Тирана и во Косово“. Сите 
тие сплотени големоалбански антимакедонски и ан-
тицивилизациски политики едноставно се – неморал-
ни!

Значи, „неморалното“ е „неморално“, но, како што 
реков, во литерарна смисла или во секојдневната ко-
локвијална комуникација на длабоко разочараниот 
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обичен македонски човек можат да се толерираат и 
вакви сс почесто среќавани споредбени форми: „вла-
дата на Зоран Заев е аpсолуtно најнеморална влада од 
втемелувањето на самостојна и суверена Република 
Македонија“.

Така и фашистичкиот тнр. Преспански договор е ед-
ноставно неморален. Во неговото создавање учеству-
ваа и го обмислуваа неморални луѓе: Зоран Заев, Ни-
кола Димитров, Радмила Шекеринска, Бујар Осма-
ни, Никос Коѕиас и Алексис Ципрас, со најдиректна 
неморална логистичка и секаква друга поддршка од 
Јоханес Хан и цела низа други неморални луѓе од до-
машното и меѓународното милје на кои Македонија и 
македонскиот народ не им значат ама баш ништо.

Неморалната квислиншка, предавничка и големо-
албанска клика на Зоран Заев на насилен, незакон-
ски, неуставен и неморален начин распиша неморален 
референдум за прифаќање на тој фашистички и ни-
штителски договор за македонско национално само-
укинување по пат на промена на уставното име на Ре-
публика Македонија и промена на нашето историско 
име Македонка, Македонец, со сите други страшни ци-
вилизациски и непоправливи последици за нашиот на-
род и за нашата единствена татковина Македонија.

За неморалниот референдум тие смислија подмол-
но, неморално, повеќезначно, уценувачко прашање на 
кое не може да се даде еднозначен одговор „за“ или 
„против“.

Неморалната владејачка клика на Заев сега врши 
страшен неморален притисок врз македонската јав-
ност и врз обичниот македонски човек да излезе на 
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неморалниот референдум со неморално поставеното 
уценувачко повеќезначно прашање, со што народот 
практично би им дал морално алиби на тие неморални 
ѓубриња што, со закрвавени очи, прават сс еднаш 
засекогаш да ги сотрат македонскиот народ и Репуб-
лика Македонија од лицето на светот.

Особено неморално е што владејачката клика на 
Зоран Заев, и тој лично, бедно ги повикува на по-
мош политичките лидери од разни земји за да вр-
шат притисок, да го гнетат со лаги и заведувања и 
да го уверуваат/уценуваат со ЕУ или со НАТО маке-
донскиот народ да излезе на неморалниот референ-
дум со неморалното повеќезначно прашање, какво 
што никој од тие државници за ништо на светот не 
би го дозволиле во својата земја. Но што да прави 
предавникот Заев кога е соочен и се тресе пред апсо-
лутно реалниот плебисцитарен МАКЕДОНСКИ НЕ-
ПОКОР и ЦЕЛОСЕН БОЈКОТ на неморалниот рефе-
рендум.

Се разбира, морално е секој граѓанин во Република 
Македонија сам да си донесе одлука дали ќе излезе на тој 
насилно изгласан и неморално обмислен референдум 
со неморално поставено уценувачко повеќезначно 
прашање, или своето разбирање и сфаќање на морал-
ноtо и неморалноtо да го искаже со БОЈКОТ.

И уште нешто: признавам, воопшто не разбирам 
зошто најголемата опозициона парламентарна партија 
сеуште „размислува“ (или се „премислува“) пред да ја 
донесе својата, денес апсолутно најважна, историска 
одлука дали ќе ги прифати неморалниот предизвик и 
отровната смртоносна мамка на црниот, неморален 
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политички противник Зоран Заев и на неговата мрач-
на неморална клика за излегување на неморалниот ре-
ферендум, со подмолното, неморално уценувачко по-
веќезначно прашање, или пак со ЦЕЛОСЕН БОЈКОТ 
од страна на своето многубројно членство и на своите 
симпатизери еднаш засекогаш ќе му каже јасно и 
решително НЕ на сегашниот неморален политички 
естаблишмент, но и воопшто на политичкиот неморал 
како црна храна и начин на безобѕирно, неморално 
живеење врз грбот на измамениот и злоупотребен 
обичен македонски граѓанин, и притоа јасно и недво-
смислено да му застане на патот на безобѕирното, 
фашистоидно, смртно неморално и нецивилизирано 
посегање на Република Грција по душата и телото на 
македонскиот народ и на Република Македонија.

Моралноtо и неморалноtо се апсолутно длабински 
различни и спротивтавени категории, и затоа и таа 
одлука воопшто не е тешко да се донесе! И нема потреба 
да се чека последниот ден и нешто да се тактизира! 
Сс е совршено јасно! На неморалноtо треба да му се 
одговори со единственото исправно – моралноtо! Со 
ПЛЕБИСЦИТАРЕН БОЈКОТ на НЕМОРАЛНИОТ РЕ-
ФЕРЕНДУМ со подмолно прикриената црна цел: ма-
кедонското национално самоубиство!

8 август 2018, Република.мк Online
Заев, референдумоt, и моралноtо и неморалноtо
https://republika.mk/947273



578...

10 авгусt 2018

ЛАПНИ ТЕНДЕР
Трамp ќе воведе санкции pроtив владаtа на Заев

По налог на претседателот Доналд Трамп, амери-
канската администрација воведува итни остри санк-
ции против владата на Зоран Заев, заради нејзиното 
дрско, неспитомливо и агресивно настапување со сво-
јот веќе надалеку, до Америка прочуен бренд ЛАП-
НИ ТЕНДЕР.

Најпознатите медиумски куќи во САД упатија апел 
до Трамп веднаш да ги заштити нивните авторски пра-
ва во врската со брендот ЛАПНИ ТЕНДЕР, со тешко 
обвинување дека Зоран Заев и неговите министри на-
мерно само малку го модифицирале насловот на про-
чуениот хит на Елвис Присли „Лав ми тендер“ (Love 
Me Tender) за да можат полесно да ја ограбат држав-
ната благајна на Република Македонија.

Во намера да го заштитат владеењето на правната 
држава, Зоран Заев и неговите министри одржаа итна 
седница и, преку американскиот амбасадор во Скопје 
Џес Бејли, им упатија најостра нота на Соединетите 
Американски Држави и на претседателот Трамп да не 
се мешаат во прашањата на внатрешните коруптив-
ни работи на нашата влада, бидејќи брендот ЛАПНИ 
ТЕНДЕР е нејзин сосема оригинален и светски препоз-
натлив и препознаен бренд од кој македонските граѓа-
ни имаат голема финансиска полза.

Министерот за внатрешни работи Оливер Спасов-
ски, пак, упати и одвоено писмо до Трамп во кое се кол-
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не, дава  збор, и со својот полициски потпис гарантира 
дека брендот ЛАПНИ ТЕНДЕР е уредно патентиран од 
страна на владата на Зоран Заев, и додaва дека ако е 
потребно за одбрана на државните и национални ин-
тереси на Македонија, како и во случајот со догово-
рот со Грција, премиерот Заев ќе организира не еден, 
ами десет, дваесет општонационални референдуми со 
еднозначно референдумско прашање: „Дали сте за за-
штита на брендот ЛАПНИ ТЕНДЕР како најголемо 
достигнување на оваа реформска влада?“

10 август 2018, Република.мк Online
Трамp ќе воведе санкции pроtив владаtа на Заев
https://republika.mk/948110
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11 авгусt 2018

ЗАЕВ Е ПОЛИТИЧКИ МРТОВ! 
ДА СЕ ОБЕДИНИМЕ ЗА СЛОБОДНА 
И ДОСТОИНСТВЕНА МАКЕДОНИЈА!

Сиtе демокраtски pолиtички pарtии и сиtе орга-
низирани оpшtесtвени и инtелекtуални сили tреба 
веднаш да заpочнаt јавни, заеднички договори и кон-
сулtации за иtно формирање Влада на национално 
единсtво во сенка, да ги извршаt сиtе pоtребни ор-
ганизациски pодгоtовки за вонредни, pредвремени из-
бори, и за tоа да ја извесtаt меѓународнаtа јавносt. 
Нема pричини да се чека сtуpидниоt pредавнички ре-
ферендум, кој и tака е осуден на неуспех!

„Духоt на народоt е кревок и лесно се крши,

но добро е шtо може бргу да закреpне и pовtорно да се крене“.

Африканска народна поговорка

Започна очајничкиот политички и морален deliri-
um tremens на национално изопштениот давеник Зоран 
Заев, несомнено најголем и најодвратен предавник 
во македонската и во светската историја. Неговите 
последни хаотични изјави во врска со Илинденското 
востание, и избезуменото, бедно поданичко ли(з)гаве-
ње и „полжавење“ пред окторираните бугарски окупа-
тори од правно неважечката хартија со негов потпис 
што се вика „Договор за добрососедство“, и невидени-
те мизерни, недостоинствени кукавички извинувања и 
цимолења, апсолутно недостојни за премиер на една 



581...

суверена држава, само очебијно потврдуваат дека Заев, 
во својот патолошки страв од крајот што со неверојат-
на брзина му се доближува, сосема „се одлепил“, „се 
откачил“, и оти со него дефинитивно е готово!

Народот и државата не можат и не смеат веќе да се 
потпираат врз таков зашеметен и изгубен човек што 
пред наши очи се разделува од умот, и кој панично, од 
час во час, надевајќи се дека сепак некако ќе му се посре-
ќи да се извлече, си го поставува судбинското прашање 
каде да бега: кај Бугарите, кај Грците, кај Албанците? 
Не, таму не го чекаат ниту браќа ниту пријатели, туку 
бесчувствителни грабежливи доверители што само 
сакаат да си го наплатат својот крвав долг, туѓински 
крвници што ладнокрво ќе го докусурат како што тоа 
секогаш бива со велепредавниците што не успеале да 
го спроведат и до крај да го „испорачаат“ нарачаниот 
злостор. А може ли Заев да избега кај својот народ? 
Не, не може; народот го прочита Заева како црна 
рентгенска снимка на човек заболен од најстрашна и 
најнеизлечлива болест што се вика велепредавство и 
корупција! А може ли да избега од својот народ? Не! 
Тука го чекаат најстрашни казни: ПРЕЗИРОТ и судски 
прогони и затвор за своето црно велепредавство и за 
организираниот политички и финансиски криминал 
во власта! Таа безизлезна слика на Зоран Заев му е сс 
поизострена, и знае дека од тоа нема да куртули. Не-
ка не ве залажува тоа што сеуште го гледате на ТВ и 
што, онака со вратоврска и од високо, сеуште ги дава 
своите празни политички изјави.

Си спомнувате, и Садам Хусеин препотентно пука-
ше во воздух со својата двоцевка и им се закануваше 
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на противниците само неколку дена пред кукавички 
да избега и да се сокрие во шахтот во кој го пронајдоа, 
мрсен, испотен, валкан, зараснат во брада и косишта 
и изеден од болви и вошки!

Зоран Заев не пука(ше) со двоцевки, туку со сво-
ето единствено оружје и орудие: ЛАГИТЕ! Но и тој 
остана без фишеци! Лажеше, лажеше, долага! Пука-
ше, пукаше, допука! Само сеуште се обидува да ни 
мавта пред носот со својот последен ќор-фишек: ре-
ферендумот! Но од него тој ќе чуе само пуф-тррт-пр-
фжљкккќ!

Нема ништо од референдумот! Заев и неговата пре-
давничка и големоалбанска клика ги чека невиден 
БОЈКОТ, па ниту сите влечења на народот за уши, 
ниту сите инженеринзи и подмолни местенки и фал-
сификати нема да му успеат, дури ни со помош на 
меѓународниот безобѕирен и безобразен интригант 
Јоханес Јан, во Македонија апсолутно непожелен и 
неканет гостин, а самоповикан „помагач“ заевскиот 
референдум за нашето национално самоубиство „да 
успее“.

Македонски народе, Зоран Заев е политички мртов! 
Зоран Заев е ПОЛИТИЧКИ МРТОВЕЦ!

Погледнете го само тоа избезумено бледо лице на 
морално-политичкиот труп што месечарски изгубено 
талка меѓу своите грчко-бугарско-албански налого-
давачи, и со очаен поглед како кон студени месечини 
свртен кон некои светски лидери за да му помогнат да 
го уверат македонскиот народ во она во што не можат 
да го уверат ни со далекуметни томахавки: да гласа за 
своето национално самоубиство. Погледнете го тој 
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Зоран Заев, погледнете го исплашеното измамнич-
ко лице на тој беден изопштеник, сосема отпаднат од 
својот македонски народ! Каков беден крај!

Час е, сестри и браќа, граѓани на Република Маке-
донија, најитно да се обединиме за спас на нацијата од 
заканувачкиот и конечен смртоносен сеопшт колапс 
од кој ќе нема враќање!

Сите демократски политички партии и сите орга-
низирани општествени и интелектуални сили, без оглед 
на идеолошки и други определувања или етнички и как-
ви да е други разлики треба веднаш, уште денес, да започ-
нат јавни, заеднички договори и консултации за итно 
формирање ВЛАДА НА НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО 
ВО СЕНКА, да ги извршат сите потребни организацис-
ки подготовки за скорешните извонредни, предвремени 
избори, и за тоа да ја известат меѓународната јавност! 
Ова сега не е прашање на меѓупартиски натпревар во 
тоа кој ќе победи, поголемата или помалата партија, 
левицата, десницата или центарот, ниту кој ќе биде 
најитар и кој ќе се дограби до власта! Таквите политики 
и таквите амбиции мора засекогаш, и особено денес, 
да останат зад нас и никогаш да не се повторат во 
вистинската демократија што ќе ја избориме и што 
ни е потребна како лебот наш насушен! Ни треба на- 
ционална мудрост, а најмудро ќе постапат оние што 
во овие апсолутно трагични и конечно најризични, 
решавачки мигови за Република Македонија, за ма-
кедонскиот народ и за народностите што живеат во 
неа ќе ги сплотат душите и главите заедно против 
ова големо зло, општонационалниот распад само за-
ради внатрешниот морално-политички распад и пре-
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давничко лудило на гнилото јаболко што се вика Зо-
ран Заев.

Република Македонија има прекрасни, чесни и 
квалитетни луѓе од сите генерации, особено младите, 
умни, школувани, стручни, професори, доктори на на-
уки, а однатре набиени со длабока, исконска потреба 
по демократија и соживот, луѓе модерни и компети-
тивни во меѓународниот цивилизациски натпревар, 
но истовремено свесни и за важноста и вредноста на 
националното културно-историско наследство и тра-
диции, луѓе што можат на светот да му покажат, му 
покажуваат и ќе му покажуваат дека Македонија, ова 
прекрасно, невино парче земја во центарот на све-
тот, не е создадено за омраза, грабеж и војни, туку 
за љубов и пријателство, за песна и среќа, за напре-
док и врвни културни, научни и цивилизациски дос-
тигнувања; луѓе што се и ќе т бидат вистинска гор-
дост и најдостоинствени репрезенти на Република Ма-
кедонија во целиот свет!

Но од оваа наша заедничка преубава Рајска гради-
на – Македонија, најнапред треба најбргу што е мож-
но, веднаш, да се искорнат, да се искоренат и да се 
испадат црните велепредавнички и кримогени гна-
сови, до гуша потонати во безобѕирна корупција и 
политичко-полициско насилство, собрани околу жи-
виот политички мртовец Зоран Заев, кои ја потонаа 
нашата единствена заедничка татковина Република 
Македонија во невидено црнило, најголема меѓуетнич-
ка и социјална напнатост, раслоеност и разделеност, 
како и на најприземни, уличарски понижувања и се-
општа меѓународна бламажа.
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Да се обединиме за слободна, независна и достоин-
ствена Република Македонија!

11 август 2018, Република.мк Online
Заев е pолиtички мрtов! 
Да се обединиме за слободна и досtоинсtвена Македонија!
http://republika.mk/ 948367

11 август 2018, Македонска нација.мк Online
Заев е pолиtички мрtов! 
Да се обединиме за слободна и досtоинсtвена Македонија!
http://www.mn.mk/aktuelno/14950

Carlo Scotto: “Carta generale della Turchia in Europa”, Болоња, 1684, 
bакропис. Мапа со широк географски опфат, со акцент врз Бал-
канскиот полуостров. Македонија е прикажана во своите реални 
географски, историски и етнички граници. Топонимијата е скромна, 
но со современи карактеристики. Прекрасен свиток со многу симбо-
лични детали и со посвета на Анибале Сиена. Збирка на Алдо Кли-
ман.
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12 авгусt 2018

РАДЕВ – ЗАЕВ: СЕРИОЗЕН БАЛКАНСКИ
КОНФЛИКТ ОКОЛУ ПОПУЛИЗМОТ

Меѓународната славистичка заедница страшно се 
вознемири поради острата јазична полемика што из-
бувна помеѓу бугарскиот претседател Румен Радев и 
македонскиот премиер на заминување Зоран Заев о-
колу поимите pоpулизам и pлуканизам, или pоpлука-
низам.

По барањето на Радев Заев и официјално, со писмо, 
потпис и удрен мур, а не само преку фејсбук, да им 
се извини на Бугарите што Илинденското востание 
го нарекол македонско, а не бугарско, како што Заев 
си се договорил со премиерот Бојко Борисов, со не-
говиот црн „доглавник“ Каракачанов и со сите дру-
ги осведочени бугарски „стручњаци“ за македонското 
прашање, Заев презриво и остро му одбруси на Радев: 
„Ма доста со тој pоpулизам!“

Е тоа многу го разлути Радева кој итно возврати дека 
е во прашање едно големо јазично недоразбирање. 

Колега Заев – се вели во одговорот на Радев – па, 
вие иако сте Бугарин и имате со нас заедничка истори-
ја, воопшто не го познавате бугарскиот јазик. Овде 
воопшто не е во прашање поимот pоpулизам, што ние 
во Бугарија инаку секојдневно си го практикуваме ко-
га се во прашање Македонија и македонскиот народ, 
туку станува збор за поимот pлуканизам. 

Како илустративен пример за значењето на зборот 
pоpулизам ви го наведувам она што го правевте вие 
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додека хистерично го уривавте pреtходниоt режим во 
Македонија за да ја воспоставите својаtа дикtаtура 
и сtравовлада. Тоа беше типичен pоpулизам. 

А зборот pлуканизам е нешто сосема друго. Имено, 
кога некој ќе си pлукне на дадениоt збор и бесрамно 
јавно ќе излаже – таквиот беден неранимајко се вика 
pлукајзборец, а самиот феномен на pлукање на соpстве-
ниоt збор се наречува pлуканизам. 

Постојат два типа плуканизми: домашен и меѓуна-
роден.

Домашен pлуканизам, тоа е како во општопознати-
от случај кога вие пред целата македонска и светска 
јавност, само за да го добиете мандатот, му дадовте 
збор на претседателот Ѓорѓе Иванов дека нема да 
работите против националните и државни интереси 
на Република Македонија, а потоа мизерно веднаш 
си pлукнавtе на збороt и оттогаш не престанавте со 
своето велепредавство, во црна спрега со нас Бугарите, 
со Албанците и со Грците.

Домашен pлуканизам е и тоа што изјавивте дека 
вам како на модерен европски граѓанин никако не ви 
прилега патриотизмот, а глеј сега пред референдумот 
за македонското национално самоубиство си pлукнав-
tе на дадениоt збор и патриотизмот воопшто не ви 
се симнува од уста. Плукајзборец секогаш си останува 
плукајзборец!  

Меѓународен pлуканизам, пак, е кога ќе си pлукне-
tе на зборот даден на безобѕирните соседи, Грците, 
Албанците или како нас Бугарите, сите ограбувачи 
на македонските територии, македонската национал-
на и културна историја, јазикот, традициите и пред 
сс националното име Македонка, Македонец, како и 
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историското име на својата држава Република Маке-
донија. Е, гледате, таквиот ваш меѓународен pлукани-
зам, т.е. вашето pлукање на својоt збор што со Дого-
ворот ни го дадовте нам на Бугарите дека сс што е 
македонско всушност е бугарско, за нас е апсолутно 
неприфатливо и затоа вие во Бугарија сега важите за 
најобичен евтин pлукајзборец. 

Дозволете ми во оваа мала јазична анализа да ви 
посочам и на тоа дека постои и хомонимна, т.е. раз-
нозначенска вредност на зборот pлуканизам.

Имено, кога некој како вас си pлука на збороt– 
ние Бугариtе го pлукаме в лице. За вашето плукање 
на зборот во врска со нашето бугарско Илинденско 
востание – цела Бугарија ви pлука в лице. Таков нера-
нимајко на кој сите му плукаат в лице се вика исpлукан 
неранимајко, или едноставно pоpлукан. Впрочем, вам 
тоа ви е добро познато, зашто со тоа веќе секојдневно 
се соочувате и во Македонија, а пак во случајот на 
мега-НАТО-фестот бевте и tоtално или аpсолуtно 
исpлукан и pоpлукан. Изведената именка од тој вис-
тински патриотски и демократски чин со кој се соо-
чивте во при фијаското на мега-НАТО-фестот, со кој 
македонските граѓани јасно ви порачаа што мислат 
за таквите бедни pлукајзборци како вас – се вика pо-
pлуканизам.

Јасно ви е, нели, дека со последиците на pоpлука-
низмоt наскоро ќе се соочите и на веќе pоpлуканиоt 
референдум за самоубиство на македонскиот, простете, 
бугарскиот народ во Македонија.

Ете, почитувани читатели, токму со тие остри збо-
рови, но лингвистички сосема фундирано, Румен Ра-
дев му одговори на pлукајзборецоt Зоран Заев.
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Тогај на Зоран му скисна и преку tоtално pоpлу-
каниоt Никола Димитров му испрати итна депеша на 
Радев, кому тој смешен заевски министер-кловн лично 
му ја врачи, а во која се вели:

Почујте колега Радев, вие да не се кревате мно-
гу, зашто и јас имам прочитано некои книги со ин-
тернационализми, а домашната и меѓународната лек-
сикографија токму врз мојот надреален специфичен 
случај се збогатија со низа оригинални подбивни, 
потсмевливи и пежоративни -изми. Впрочем, ви ве-
лам, како слободен граѓанин кој „ден поскоро“ ќе 
влезе во ЕУ, а воопшто нема сомневање дека целосно 
сум заштитен од НАТО – јас можам да си зборувам 
и да ветувам што сакам, кому сакам, и како сакам, а 
ми се може и да си pлукам на збороt колку што ми е 
ќеиф. Па, токму затоа, колега Рaдев, и постои поимот 
Заевштина, или можеби за вашето преосетливо лин-
гвистичко уво позвучно: Заевизам! Да го разлачи чес-
ноtо од бесноtо!

И со овие решителни патриотски зборови pоpлу-
каниоt pлукајзборец Заев ја заклучи оваа меѓународна 
славистичката полемика со несогледливи последици, 
и покажа дека цврсто ги држи за мадиња и Радев, и 
Борисов, и Каракачанов, и Прванов, а пак евро-пар-
ламентарецот Џамбаски и за уште некои делови на 
машкото тело.

12 август 2018, Република.мк Online
Поpулизам и pлуканизам 
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14 авгусt 2018

БУЈАР ОСМАНИ: КАМПАЊАТА НА ВЛАДАТА
ЌЕ БИДЕ ПРОПАГАНДИСТИЧКА, ПОДМОЛНА 
И ИЗМАМНИЧКА!

Вицепремиерот на трагикомичната квинслишка вла-
да на Зоран Заев, Бујар Османи, изјави дека „рефе-
рендумската кампања повеќе ќе биде информативна 
отколку пропагандистичка“ и оти „граѓаните немаат 
потреба да бидат убедувани, туку треба да бидат ин-
формирани за прашањата од договорот“ (со Грција 
– м.б.).

Но, во духот на заевскиот велепредавнички и из-
мамнички „висок дом“, од каде што доаѓаат само бедни 
лаги, тоа што Османи го рече може да значи само 
едно: дека таа црна кампања ќе биде жива гебелсовска 
пропаганда и крајно подмолна и измамничка.

Сите добро се сеќаваме дека Заев и неговата веле-
предавничка и големоалбанска клика се искачија на 
власт само со безобѕирна пропаганда, неспитомливо 
насилство, лаги, измами и уценувања, па се разбира и 
со нивни заемни уцени и политички закани. Колку ли 
само пати големоалбанците од таборот на Заев јавно му 
ја повторија уцената дека само тие го држат на власт, 
и ако не ги исполни нивните големоалбански барања 
ќе се повлечат од неприродната, валкана коалиција. 
Е, со тој „цивилизиран“ стил на пропаганда, уцени 
и лаги, лаги и уцени, „облагороден“ со полициски и 
други застрашувања, тие „застапници на вистината и 
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правдината“ интензивно „работеа“ сиве овие долги из-
минати 15 месеци откако ја узурпираа власта.

И сега, при донесувањето судбоносни одлуки за 
македонскиот народ и за Република Македонија, ние 
би требало да им веруваме на тие и такви безобѕирни 
типови и на нивните мазни и лизни предреферендум-
ски „фини“ изјави дека ќе нс „информирале“!

На актуелниот заевско-бујаросмановски референ-
думски пропаганден тим „со европски манири и ев-
ропско знаменце“ очигледно сеуште не му е јасно де-
ка нештата се сменија, дека македонскиот народ со-
сема прогледа, се освести, и со ширум отворени очи 
виде со какви неранимајковци и гнасови има работа, 
и оти е многу добро информиран дека незаконскиот, 
неуставен и неморално обмислен референдум за про-
мена на Уставот и на уставното име на Република Ма-
кедонија, со осумзначно прашање (ееејјј!), е обмислено 
на курнаски, уличарски начин, длабоко расипано и со 
предумисла и валкана цел граѓаните да бидат заведени 
и збунети, и да не можат да одговорат едоставно, јасно 
и еднозначно со „да“ или со „не“. Но таа црна веле-
предавничка предумисла е сосема и до крај прочитана 
и презрена од македонските граѓани.

Освен тоа, големоалбанскиот компањон на велепре-
давникот на својот народ Зоран Заев, Бујар Османи, 
смета дека сите се слепи и глупи како спомнатиот Заев, 
и оти никој не ја гледа подмолната стапица во неговата 
ептен плитко-политичка пропагандна и измамничка 
изјава кога вели дека граѓаните немаат потреба да би-
дат „убедувани“, туку „информирани“!

Зашто, еве како стојат работите.
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Албанскиот дел од граѓаните, и притоа не мислам 
на сите граѓани од албанската народност, туку збо-
рувам за она нивно сепак значително мнозинство што 
ја поддржува големоалбанската политика на спло-
тените ништители на Република Македонија, Али 
Ахмети и Зоран Заев, никој воопшто не треба да ги 
„информира“ (ниту пак нив тоа ги интересира!) во 
врска со тоа што значи референдумското потврдува-
ње на капитулантскиот тнр. Преспански договор, т.е. 
дека тоа е крај на самостојна и суверена Република 
Македонија и крај на македонскиот народ, зашто 
тоа сосема се вклопува во сите големоалбански пла-
нови и проекции, кои не се само нечии фантазии и 
фантазмагории, туку жива, груба, антицивилизациска 
и антиевропска реалност што секој ден дрско зака-
нувачки ни ја поттураат под нос, и не само нам во 
Македонија, туку и на цела денешна импотентна по-
литичка Европа, која, сета во сопствени внатрешни 
грчови, едвај нешто фрфнува низ заби против тие 
мрачни намери и интенции, и не сонувајќи колку веќе 
е, и колку допрва ќе биде висока цената на тој беден 
меѓународен молк и толерирање на големоалбанските 
експанзионистички најави и притисоци.

Затоа, ниту Зоран Заев ниту Бујар Османи вооп-
што не треба да се „мачат“ најголемиот дел од албан-
скиот електорат во Република Македонија да го „ин-
формираат“ за референдумот, зашто таа работа е веќе 
свршена, и тие граѓани за тоа се супер „информи-
рани“, а за тоа да го „убедуваат“ пак воопшто нема 
смисла да арчат ниту време ниту средства, бидејќи 
тие веќе одамна се „убедени“ што треба да прават и на 
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референдумот цврсто ќе се држат, или ќе мораат да се 
држат кон своите „убедувања“.

О друга страна, македонскиот дел од електоратот, 
како и оној дел што го сочинуваат припадниците на 
другите етнички групи во Република Македонија, Тур-
ците, Ромите, Власите, Србите, Бошњаците и други, 
никој не треба да ги „информира“ дека отсекогаш му 
припаѓаат на европскиот културен круг и на европски-
от цивилизациски корпус и оти со децении и со векови 
во Македонија го остваруваа и го остваруваат својот 
непречен соживот според европските критериуми и 
традиции. Па зарем со векови се чекало еден проѕи-
рен големоалбански пропагандист Бујар Османи да ги 
„информира“ и да ги освестува сите нив, и особено 
најбројните Македонци, дека отсекогаш биле и дека се 
незаобиколен дел од големото европско семејство во 
чиј историски и цивилизациски подем се вградени и 
духот и националните културни и историски вредно-
сти и дострели на македонскиот народ.

Затоа, единствената подмолна, расипана и деструк-
тивна причина на покренатата пропагандна артилерија 
на квинслишката и големоалбанска влада за излегува-
ње на референдумот не е намерата да го „информираат“, 
туку онака како што знаат и умеат, со поткупување, 
притисок и безочни лаги да го „убедуваат“ македонскиот 
народ да го прифати заевско-грчкиот тнр. Преспански 
договор и за сите времиња суицидно да се поништи 
себе си и од светската историја и од мапата на светот 
засекогаш да ја избрише својата единствена татковина 
Република Македонија.

А мазните и лизните сладникави големоалбански 
изјави на Бујар Османи дека „нема да вршеле пропа-
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ганда“ туку само ќе го „информирале“ народот за 
„доблестите“ на референдумот и на неговиот „пози-
тивен исход“ ги читаме само во ваков единствено ре-
ален превод: „Кампањата на владата ќе биде пропа-
гандистичка, подмолна и измамничка!“

Но ако Бујар Османи и целиот тој политички кримо-
ген и антимакедонски тим собран околу референдум-
ското пеколно зло баш вистински сакаат да ги „ин-
формираат“ граѓаните на Република Македонија за ка-
тастрофалната, ништителска погубност на референ-
думот за велепредавничкиот и капитулантски заевско-
-грчки договор, едноставно нека си приштедат и труд 
и напори и нека ги упатат на беспрекорните, точни, 
непобитни научни толкувања на доц. д-р. Димитар 
Апасиев, потпрени врз Уставот и законите на Репуб-
лика Македонија и врз најпозитивните искуства на 
меѓународното право, кој меѓу другото истакнува де-
ка референдумското прашење е и спротивно на ев-
ропските стандарди, утврдени од Венецијанската ко-
мисија. (https://republika.mk/948975).

Ете, на тој начин, господине големоалбанецу Ос-
мани, граѓаните на Република Македонија ќе бидат 
вистински и објективно информирани за страшните 
последици од излегувањето и учествувањето на неза-
конски покренатиот референдум и особено (да не 
даде Господ!) од прифаќање на велепредавничкиот, 
капитулантски заевско-грчки тнр. Преспански дого-
вор, а никако со вашето сирово пропагандно голе-
моалбанско „информирање“, т.е. „убедување“ на маке-
донскиот народ да се самоубие.
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14 август 2018, Република.мк Online
Бујар Османи: камpањаtа на владаtа ќе биде pроpагандисtичка, 
pодмолна и измамничка!
https://republika.mk/949124

Alain Manesson Mallet: “Das Konigreich Macedonien, Tessalien und Epi-
rus”, “Description de l’Univers”, Париз, 1683, бакропис. Приказ на ан-
тичкото Кралство Македонија, со егејското крајбрежје, Халкидик и 
Солун. За означување на античките грчки територии Мале ги ко-
ристи топонимите Пелопонез, Ахаја и Тесалија, кои со планината 
Олимп јасно се разделени од територијата на Македонија. Збирка 
на Алдо Климан.
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28 сеptември 2018

ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ИМА ПЛАН  Б!

Бесрамни лаги, измами, закани, застрашувања и уце-
ни до последниот момент.

Јоханес Хан, самоповиканиот и самопоканет учес-
ник во црната референдумска кампања за уништување 
на македонскиот народ и на македонската држава, и 
најагилен креатор на валканите уценувачки слогани 
за потребите на квинслишката власт на Зоран Заев, 
неодамна во пропагандни цели ја лансира флоскулата 
дека за Македонија не постои план Б, и оти постои 
само планот А, а тоа е прифаќање на капитулантскиот 
и предавнички договор со Грција, со кој засекогаш 
треба нас Македонците да нс снема и како народ и 
како држава. И еве сега, баш спроти референдумот, 
тој ступиден фашистоиден слоган, таа подмолна уце-
нувачка флоскула, провладините медиуми во земјава 
и во странство, ја туркаат во преден план, со намера 
да создадат уште поголем хаос, немир, неспокојство и 
несигурност кај граѓаните на Република Македонија.

Се разбира дека мразно студениот туѓинец од да-
лечниот север Јоханес Хан нема и не може да има 
никаков план Б за Македонија, бидејќи Македонија 
нему ништо не му значи, па и тој како и најмизерниот 
велепредавник меѓу сите велепредавници Зоран Заев, 
со целата своја марионетска и големоалбанска клика, 
се заиграл со судбината на македонскиот народ и на 
нашата прекрасна татковина Македонија, ставајќи ги 
на коцка, и тоа на само една препознатлива бројка 
на рулетот: 30.09.2018 – т.е. на очекуваниот референ-
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думски триумф на нивниот организиран, во светот и 
во историјата незпомнет злосторнички потфат. На-
вистина, злосторниците понекогаш и успеваат во 
својот мрачен наум, но овојпат, „господа“ ништители, 
вие сте сосема прочитани и фатени на (не)дело во из-
вршувањето на вашиот морбиден антицивлизациски 
заговор и наговор за општонационално самоубиство 
на македонскиот народ и уништување на нашата су-
верена држава Рпублика Македонија.

Но, господине Хан, и сите вие бедни заевски из-
роди и измамници колку што ве има – за среќа на 
нормалните луѓе и на човештвото, најразлични се 
патиштата што водат кон иднината, па така и кон за-
членувањето во Европската Унија. Не постои само 
тој ваш насилен, уценувачки, ништителски и суи-
циден пат на кој со политички стапови и камшици го 
терате овој стар, напатен и умен македонски народ кој 
опстојувал, опстанал и со векови и векови преживеал 
на оваа речиси без прекин и од сите страни најатакува-
на убава земја во срцето на Европа – Македонија. Кажете, 
впрочем, што ќе се случи ако не ви помине ступидни-
от фашистички референдумски план А? Зарем веднаш 
под Македонија и под македонскиот народ ќе се отво-
ри црната земја и во неа ќе пропаднат и физички ќе ги 
снема? Не, нема тоа да се случи. Република Македонија 
ќе си биде таму каде што е, а македонскиот народ и сите 
други нејзини граѓани наредниот ден, на 1 октомври 
2018, и секој друг ден натаму, убаво ќе си се разбудат, 
ќе испијат кафе, ќе си каснат бурекче, ѓеврече, кроасан 
или нешто друго и ќе си одат на работа или по други 
обврски, децата ќе си одат во градинки и во училишта, 
пензионерите ќе си ги побараат пријателите да играат 
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дама или шах, на сите страни ќе се подготвува и ќе 
мириса нашата традиционално богата домашна зим-
ница, а преубавите македонски народни песни и музика 
ќе се пеат и ќе се слушаат уште послатко и погласно од 
кога и да е порано.

Туѓинецу Хан и велепредавнику Заев, црната зем-
ја би се отворила под нас само во случај кога вашиот 
мрачен, идиотски, ништителски план А би се реали-
зирал.

Затоа за Македонија и за македонскиот народ не 
постои тој ваш план А!

Македонскиот народ и Македонија имаат план Б!
И немојте да се залажувате и да мислите оти цр-

ната сенка и смртната закана што подмолно и со 
најперфидни интриги и измами ја наднесовте над Ре-
публика Македонија и над македонскиот народ не ги 
сфаќаме многу сериозно. Не, токму спротивното, ги 
сфаќаме најсериозно, зашто предобро знаеме со колку 
опасни луѓе имаме работа и оти, еве, уште еднаш се 
покажува дека фашизмот не избира ни средства, ни 
методи, ни маски на лицето, само за да ги оствари и 
своите најстравотни геноцидни цели.

Затоа нам ни останува општиот БОЈКОТ на неза-
конскиот и ненароден, антинационален и антидржавен 
референдум, со подмолно и измамнички обмислено-
то повеќезначно прашање што веќе е одиозно и да се 
спомнува.

БОЈКОТОТ на неделниот референдум е нашата ре-
шавачка битка за Македонија и за македонскиот народ, 
и таа битка ќе ја добиеме!

А потоа следи планот Б, што вам туѓинецу Хан и 
велепредавнику Заев нема да ви се допадне:
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а/ предвремени парламентарни избори за да се от-
страни предавничкиот црн заевски диктаторски мозул 
со сите негови корумпирани метастази во власта и 
околу неа

б/ поништување на сите штетни меѓународни до-
говори и недемократски и насилно донесени закони

в/ консолидација на девастираниот и ограбен наци-
онален буџет

г/ општонационално помирување
д/ отворање нови преговарачки процеси со сосе-

дите и со другите меѓународни субјекти, но овојпат 
државнички, достоинствено, со крената глава, со соп-
ственото историско национално име Македонка, Ма-
кедонец, и со историското, уставно име на нашата су-
верена држава Република Македонија.

Единственото отворено прашање за милион дола-
ри е тоа дали од другата страна на преговарачката ма-
са тогаш ќе бидат истите безобѕирни и безобразни ме-
ѓународни уценувачи, зашто е повеќе одошто сигурно 
дека повеќето од нив ќе ги помете демократската метла 
на скорешните пролетни европски избори. Но што ни 
е нам гајле за тоа: ние ќе си ги имаме зачувано своето 
национално име, својот македонски јазик, својот наци-
онален идентитет и својата единствена татковина Ре-
публика Македонија, која по овие стравотни и болни 
искуства со велепредавничкото лудило и политичката 
хистерија на заевштината бездруго ќе најде и вистин-
ски пат и начин смирено, демократски, домаќински да 
си ги решава внатрешните и надворешните отворени 
прашања и проблеми, и, како секогаш досега во исто-
ријата, да му придонесува на современото човештво 
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со своите изворни хуманистички вредности и оства-
рувања.

29 септември 2018, Република.мк Online
За Реpублика Македонија pосtои pлан Б!
https://republika.mk/964306

Alain Manesson Mallet:  “De la Turquie meridionale en Europe”,“Descripti-
on de l’Univers”, Париз, 1683, бакропис. Македонија во средиштето 
на европскиот дел на Турското Царство. На мапава, за разлика од 
Македонија, Грција едноставно не постои ниту како поим. Збирка 
на Алдо Климан.
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8 окtомври 2018

СТОЛТЕНБЕРГ, ХАН И ЗАЕВ – ЦРНИ ГРОБАРИ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ПРИ ЖИВ НАРОД

Насилничкото трио осведочени фашистони и ја-
вачи на апокалипсата Столтенберг, Хан и Заев, по 
бедно пропаднатиот референдум за прифаќање на 
грко-фашистичкиот договор за безмилосно укинува-
ње на македонскиот народ и за целосно поништува-
ње на Република Македонија, еве, повторно се во сво-
јот валкан уценувачки филм и ги креваат студените 
црни знамиња против македонската, европската и 
светската демократија. И покрај апсолутно очебиј-
ните и непобитни факти за пораз до колена на веле-
предавничката и криминална политика на Заев и на 
неговата мрачна владејачка клика – дрско и безобѕирно 
инсистираат Заев да оди „до крај“! Извртувањето на 
вистината, измамата и лагата да се туркаат до смрт 
по секоја цена, што треба да ја платат македонските 
граѓани! Но сите од историјата многу добро знаеме 
за еден таков безобѕирен меѓународен милитантен 
криминалец, зачешлан на лева страна и со чаплиновски 
мустачиња, кој одеше и отиде „до крај“, а последици-
те за неговиот народ и за сите народи во светот беа 
ужасни. Така е и со нив тојцата – ќе оделе „до крај“! 
– само што сега чаплиновските мустачиња веќе не се 
во мода, но стилот и принципот им се исти.

Зошто да се оди „до крај“ кога и така сс е јасно, 
и оти им дошол мизерниот крај на велепредавникот 
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и криминалец Заев и на заевштината! Кому му е тол-
ку густо?! Кој е толку нервозен и хистеричен поради 
тоа што македонскиот народ и најголемиот дел од 
македонските граѓани недвосмислено покажаа дека 
сакаат и натаму, и денес, а и во најдалечната иднина 
да си живеат во својот единствен дом Македонија, 
како што опстојуваа и среќно со векови си живееја 
во минатото?! Зарем тоа треба да се стори заради не-
колкуте дневно потрошни политички ѓубриња што ќе 
пропаднат на наредните национални избори во Грција 
и на претстојните избори за европскиот парламент?! 
Кој е будала да плати таква апокалиптична цена – ос-
вен будалите?!

Но барем едно е сигурно, тие меѓународни и до-
машни ништожници никого веќе не можат да зала-
жуваат дека му мислат добро на македонскиот народ. 
Такви бајки нека си го кажуваат меѓу себе, но не и на 
граѓаните на Република Македонија. Зашто, ниту еден 
вистински и искрен пријател никогаш нема смрдливо 
и понижувачки да те уценува и да ти наметнува нешто 
спротивно на твојата волја и на твојот интерес. Ниту 
еден вистински и искрен пријател никогаш, па дури и 
да се наоѓаш на смртна постела, нема да ти каже „за 
тебе постои само планот А – твојата смрт!“

А токму тоа ни го велат тие осведочени уличарски 
ѓубриња, таа организирана криминално-политичко-   
-милитантна група од неколку мртви души. „Или пла-
нот А, вашето национално самоубиство – или изо-
лација“.

А каде тоа ќе нс изолирате, неранимајковци бе-
лосветски? Во некаков нов Аушвиц, Дахау или Бу-
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хенвалд? Или пак Македонија ќе ја претворите во 
таков нацистички логор за политичко и економско 
мрцлавење и истоштување на народот? Тоа ли се ва-
шите пријателски пораки?! Тоа ли е вашиот аршин 
за хумана и цивилизирана Европа и за модерна меѓу-
народна заедница?

Република Македонија не се наоѓа на некое далеч-
но, диво, недостапно пустинско место на крајот од 
светот. Македонија е во срцето на Европа. Таа е еден 
од најважните стратешки, но и трговски, стопански 
и културни крстопати помеѓу исток и запад, помеѓу 
север и југ. Република Македонија има самодоволна 
територија, има богати ресурси од сите видови, Ре-
публика Македонија има и искрени пријатели во 
светот, кои не се закануваат бедно како вас со изола-
ција заради вашите освојувачки и налудничави цели. 
Да ја изолираш Македонија – тоа значи на Европа и 
на светот да им забиеш глогов колец во мев! Но, при-
знавам, глупоста, како во вашиот случај, може да има 
надреални димензии!

Оставете ги македонскиот народ и Република Ма-
кедонија на мир! Не го застрашувајте народот! Ние 
си го имаме своето заслужено место во светот, а тоа 
не ни го подаривте вие ракатка скородојденци! Вас 
едноставно ве немаше на овој свет во она време кога 
македонскиот народ, со својот македонски јазик и 
со сите други идентитетски белези си постоеше. И 
сега вие ќе сте нс укинувале! Вие, минливи мрачни 
сеништа!

Не треба да одиме далеку во историјата, барем не 
подалеку од она до што лесно допира разбирањето на 
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секој обичен човек за да се сфати сета ваша фашистичка 
ништителска беда. Погледнете ги само овие факти низ 
непобитни бројки:

Македонската државност со апсолутно јасни дефи-
ниции за македонскиот народ и за македонскиот ја-
зик е втемелена со одлуките на АСНОМ на 2 август 
1944 година, а од 1945 година Република Македонија 
е државно-правно-политички субјект во рамките на 
ФНРЈ, врз што се темели и нејзината државност и су-
веренитет од осамостојувањето од бившата држава 
СФРЈ во 1991 година до денес.

Ве прашувам, каде во таа АСНОМска 1944 година 
беше НАТО? Едноставно не постоеше! Милитантна-
та организација НАТО е формирана дури на 4 април 
1949 година, цели пет години по втемелувањето на 
македонската државност! И сега НАТО, низ злобна-
та уста на Јенс Столтенберг (постмакедонски роден 
1959), нам ќе ни поставува садистички услови: „Или 
планот А – вашата национална и државна смрт, или 
изолација! Ова е единствена прилика во животот што 
нема да се повтори!“

Е, ако е единствена, и ако нема да се повтори, фала 
му на Господа! – зашто освен ваши бесни војувања 
на разни страни низ светот, ваши тормозења и раз-
норазни мизерни закани и уцени, од вас не видовме 
ништо арно. Веруваме во многу посреќен свет без 
такви острвени воинствени организации. А впрочем, 
и Варшавскиот пакт, втемелен на 14 мај 1955 година, 
кога Република Македонија веќе одамна си постоеше, 
одамна го снема од светската воено-политичка сцена. 
Најверојатно така еден ден тоа ќе му се случи и на 



605...

НАТО, но морате да знаете дека македонскиот народ 
и Република Македонија и тој момент уште далеку и 
долго ќе го надживеат.

А пак каде во времето на АСНОМ, во 1944 година, 
беше Европската Унија? Едноставно ја немаше! Ев-
ропската заедница, како претходница на ЕУ е втеме-
лена  дури во 1957 година, а Европска Унија дури во 
1993. Во 1957 година македонскиот народ и Република 
Македонија, ехехеј! веќе одамна со своите стопански 
и хуманстички вредности т придонесуваа на тогашна 
Европа и на светот. И сега таа Европска Унија, ор-
ганизација колку од вчера, низ нечесната уста на Јо-
ханес Хан (посдтмакедонски роден во 1957), нам ќе ни 
поставува садистички услови: „Или планот А – ваша 
национална и државна смрт, или изолација!“

Па, господа суртуци, на времето постоеја и други 
големи државни сојузи, како СССР да речеме, кои 
веќе не постојат. Новите историски и општествено-
политички прилики ги растурија како лего коцкички, 
па се разбира, оправдано можеме да претпоставиме 
дека е сосема возможна и таква брекзитовско-полск-
егзитовско-унгарегзитовско и какво сс не сценарио. И 
ЕУ е само организација, втемелена врз разни „дрвено-  
-железни“ меѓудржавни ковенции кои постојано ги 
покажуваат своите слабости и неотпорности. Па за-
рем за нешто такво ризично минливо македонскиот 
народ и македонската држава треба да си го стават 
вратот на грчкиот и ваш заеднички крвнички ќутук?!

И најпосле долгоносиот Зоран Заев, кој во Републи-
ка Македонија, во село Муртино, се испилил вчера, 
во 1974 година, се нашол во тоа валкано фашистичко 
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друштвенце од беден личен интерес и во интерес на 
оние злобни и цинични грко-фашистички пробисвети 
од типот на Коѕиас и Ципарс, со намера да ни ја укине 
Република Македонија, да го поништи македонскиот 
народ, и да ни ги избрише сето културно-историско 
минато и нашиот преубав македонски јазик што од 
најстари времиња до денес го пиеме со мајчиното мле-
ко.

Вашите црни очила, ѓубриња белосветски, не ви до-
зволуваат да видите колку светот е убав и колку би бил 
поблагороден и посреќен без такви неранимајковци 
како вас. Но вие сте нашата македонска ноќна мора, 
нашата болна евроатлантска реалност со која се соо-
чивме и со која, како толкупати во историјата, ќе мо-
раме достоинствено и да излеземе на крај. И ќе изле-
земе.

Како прво, референдумот за нашето самоукинува-
ње, од кој толку очекувавте и на кој доживеавте смртно 
фијаско, ви остави голема, од авион видлива модра 
слива на окото! Јасно ви е колку е часот! Македонските 
граѓани не сакаат веќе да учествуваат во вашиот фа-
шистички театар со насилен, општотрагичен крај.

Второ, ако сметате со вашиот проверен криминален 
„алат“, поткупување на пратениците, како толкупати 
до сега да ги изиграте и Уставот и законите, морате 
да сметате и на непоткупливиот Народ (со голема 
буква!) кој ве прозре и ја виде сета ваша неморална 
голотија и кој, и покрај безочната диктатура, и по-
крај воведувањето полициска држава, и покрај се-
којдневните политички прогони и одмазди кон не-
истомислениците, и покрај тоа што до последната 
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коскичка го раскостивте и сосема го партизиравте 
правниот систем – и тој наш Народ исто така има свои 
демократски алати, што секако ќе ги почувствувате!

Сите диктатури порано или подоцна се уриваат во 
прав и пепел! Тоа ја чека и вашата диктатура, со сите 
ваши безобѕирни Столтенберзи и Ханови, и суријата 
други (постмакедонски, т.е. далеку по АСНОМ роде-
ни) европски и американски минливи и менливи поли-
тичари што преку фашистоидни звучници и мегафони 
го убедуваа македонскиот народ да се самоубие, а тој 
им го покажа средниот политички прст!

Вечно да живее Република Македонија!
Вечно да живее македонскиот народ!
Вечно во слога и разбирање да живеат сите граѓани 

на нашата заедничка татковина Република Македони-
ја!

8  октомври 2018, Република.мк Online
Сtолtенберг, Хан и Заев – црни гробари 
на Реpублика Македонија pри жив народ
https://republika.mk/968065
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15 окtомври 2018

НОВО САЛТО МОР(Т)АЛЕ НА ФЕРИД МУХИЌ

Пратеникот-пучист Ферид Мухиќ нагло се преми-
сли и, како што известуваат медиумите, ќе гласа „за“ 
прифаќање на капитулантскиот Преспански договор. 
Неговото „тркалезно па на ќоше“ објаснување, а всуш-
ност кутро оправдување по однос на сопствениот 
премочан став од пред неколку дена, кога беше за „не-
прифаќање“ на договорот, е оти наеднаш филозофски 
сфатил дека нема право да ги изневери гласовите на 
„20.000“ граѓани кои, според неговата математика, како 
што вели, му искажале доверба. Притоа тој направи 
цела една комплицирана политикантска (за)плетенка 
од евтини софизми и плитки досетки од типот „сакам 
кажам не знам речам“ за кутро и проѕирно да ја за-
бошоти тешката, смрдена реа од својот повторен 
брзопотезен морален конвертитски пад, при што 
Вистината, и филозофската и животната, пред целата 
домашна и светска јавност мизерно ја погази, а силната 
етичка смрдеа од тој чин сепак остана за секогаш да 
гние и да труе во воздухот.

Тоа ново салто мор(т)але на Ферид Мухиќ, по она 
на 27 април минатата година, беше апсолутно неин-
телигентен перформанс на неговата бедна филозо-
фија, во која тој се потпре врз една тиквасто шуплива 
(математичка?) хипотеза. И еве зошто: ако тој како 
филозоф, кој би требало да биде олицетворение на 
мудроста и чесноста, под непознати самрачни усло-
ви, само за неколку дена и ноќи радикално го сменил 
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своето мислење од една крајност во друга, од „не“ до 
„за“, од каде му право да смета дека денес, цела една 
и пол година од предвремените парламентарни избо-
ри кога е избран за пратеник, и по сето она стравот-
но што во меѓувреме т се случи на Македонија, тие 
„негови“ „20.000“ гласачи сеуште мислат исто за него 
и за неговите црни наредбодаватели како тогаш? Мо-
жеби сите тие 20.000 гласачи на кои се повикува, во 
тој долг и м(р)ачен период за македонскиот народ, 
сосема радикално го смениле своето мислење за него, 
од „за Мухиќ“ во „против Мухиќ“ како доследен за-
стапник на велепредавничката и измамничка поли-
тика на Заев и на неговата криминална клика. Еве, 
јас велам само „можеби“, и нема да се впуштам во 
бедни лажливи хипотези и сугерирачки шпекулации 
како него кој тврди дека гласачкото тело од „20.000“ 
граѓани му останало верно, зашто, господине Мухиќ, 
поразот до колена што го доживеавте вие и вашите на 
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референдумот од 30 септември зборува многу поглас-
но и појасно од секое ваше софистичко нафрлување 
и оправдување со проѕирни политикантски досетки и 
импровизации.

Истакнатиот хеленист Милош Ѓуриќ, пишувајќи 
за односот на еден од најголемите светски филозофи 
Сократ кон софистите од своето време, кои во етичка 
смисла апсолутно според ништо не се разликуваат од 
овие денешни софисти од типот на Ферид Мухиќ и 
целата заевска фела на чело со нивниот примитивен 
Дуче-пазарџија, вели:

„Сократ беше во право кога своите противници ги 
обвини дека бегаат од светлина во мрак, и оти се за-
нимаваат со она што е случајно и небитно, штом со-
фистиката ја сведоа на вештина на привидот и обма-
ната“.

15 октомври 2018, Република.мк Online
Ново салtо мор(t)але на Ферид Мухиќ
https://republika.mk/970429
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18 окtомври 2018

МАКЕДОНСКИОТ НАРОД ГО СОБОРИ КОЅИАС

Улогиtе се сменија: Македонскиоt народ одлучува 
за сtабилносtа и за судбинаtа на грчкаtа влада.

Историското македонско демократско НЕ на рефе-
рендумот од 30 септември го испрати во политичка 
пензија фашистоидниот, безобѕирен, циничен, пато-
лошки мрзител на македонскиот народ и на Репуб-
лика Македонија, Никос Коѕиас, еден од апсолутно 
најперфидните и до перверзност злобни современи 
европски политичари. Во некоја далечна иднина по-
литичката дејност на тој Коѕиас можеби ќе се изучува 
на семинарите по меѓународна дипломатија, но како 
еклатантен пример на невидена антицивилизациска, 
опсесивна посветеност на уништување на еден стар, 
мирољубив европски народ и на една суверена др-
жава, и тоа во XXI век, и како дрзок и невоспитан 
застапник на кратковидната, поточно сосема слепа 
актуелна политика на ЕУ кон македонскиот народ и 
кон Република Македонија. Сите се сеќаваме на не-
говите секојдневни цинизми и иронии на сметка на 
Македонија и на македонскиот народ: „БЈР Македо-
нија е млада невеста која само се премислува кое ново 
презиме ќе го земе“; или: „Ајде да го тестираме ново-
то име: да се вика Северна земја?“; или: „Европските 
политичари да не се мешаат во договорот за името, 
додека нашите мили северни соседи си го бараат 
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својот идентитет“. Па потоа неговите одбивања да 
слета на аеродромот Александар Велики; па неговите 
дрски барања да се урнат сите споменици во Скопје на 
кои божем Грција полагала историско право, а Грци-
ја во европските фондови ќе ни осигурала средства 
за нивно отстранување. Глупост до глупост, злоба до 
злоба, цинизам до цинизам.

Затоа сега веднаш треба да се рече дека, не момин-
ската суета на лесно навредливиот Никос Коѕиас, 
како што се обидуваат тоа да го претстават грчките 
медиуми, туку јасната, цврста и недвосмислена пора-
ка на граѓаните на Република Македонија испратена 
со бојкотот на референдумот дека не го прифаќаат 
ступидниот и ништителски Преспански договор, со 
кој требаше за сите времиња, на најгруб и најидиотски 
начин, со национално самоубиство да се пребришат 
македонскиот народ и Република Македонија, го на-
тераа тој примитивец и дипломатски надуенко да да-
де оставка и да го нема веќе да ни се плетка во на-
ционалниот и општествен животот, а нашиот народ 
и нашата држава, и покрај сите насилни закани за бо-
жемниот национален и државен Армагедон, крај на 
светот, еве, си останаа живи и здрави, и така ќе биде 
засекогаш.

Е сега, се поставува прашањето колку воопшто, по 
оваа бедна „абдикација“, и во морална и во правна 
смисла, вреди црнот потпис на Коѕиас на Преспан-
скиот договор? Едноставно, тој потпис и во моментот 
на потпишувањето не вредеше ништо, а сега вреди 
уште помалку од ништо, ако има таква мера за безна-
чајност!
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Навистина, по неговото заминување остана еден 
уште порасипан од најрасипаните во нивното мрачно 
грко-фашистичко друштвенце – премиерот Ципрас, 
сега и самопрогласен министер за надворешни работи, 
зад чија лигава беби-насмевка се крие бескрупулозен 
и безмилосен властодржец (nota bene, роден во истиот 
хороскопски знак со нашиот властодржец Заев!), кој, 
како што гледаме, е подготвен на секаква црна под-
молност и кон своите најблиски соработници, а пак за 
некој си таму друг „северен“ народ и да не зборуваме. 
Да си спомнеме само со која ладнокрвна леснотија и 
бесчувствителност, во времето на најзатегнатите од-
носи помеѓу Грција и ЕУ заради енормниот грчки 
долг, без да му трепне окото го „откачи“ својот бивш 
прв соработник, министерот за финансии Варуфакис, 
кој достоинствено си остана доследен на своите про-
фесионални и политички уверувања, додека Ци-
прас, како ништо да не било, си плукна на зборот и 
на дадените предизборни ветувања, и заигра според 
поробувачката блех музиката на ЕУ. Ни Коѕиас, ни 
Варуфакис, ниту пак Каменос, со кој сега привремено 
се слижа, воопшто ништо не му значат на Ципрас кога 
е во прашање неговата немерлива фашистоидна суе-
та и неговата грчовта борба за опстанок во најмеката 
грчка фотелја.

Па нека ужива уште малку. Но македонското ис-
ториско демократско НЕ на референдумот, и прет-
стојните предвремени парламентарни избори во Ма-
кедонија и него набргу ќе го испратат во минато, зашто 
во грчката влада и натаму клокоти и врие, и ова со 
оставката на Коѕиас не е крај на нивната политичка 
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агонија, а прашањето на опстојноста на македонскиот 
народ и на неговата со векови, низ достоинствена и 
храбра борба создавана самостојна држава Република 
Македонија, не е и никогаш нема да биде прашање на 
само еден беден човечки црвец, па дури и кога про-
ѕирнува од дупката на морално и цивилизациски 
нагниеното европско јаболко, затоа што за својата 
судбина одлучуваат само македонскиот народ и сите 
македонски граѓани, и никој друг!

До вчера од сите страни, од ЕУ, од НАТО и од САД 
(а за заевската братија и да не зборувам!), на секој мо-
жен начин, а најмногу со препотентни и претенциозни, 
главно папагалски идентични политички, воени и др-
жавнички пораки, со уцени и со безобѕирни закани, 
ја повторуваа мантрата дека постои само планот А, 
т.е. прифаќање на договорот со Грција, или изолација. 
Сега пак, и однадвор и од македонските владеачките 
креатури, се слуша и нова, подеднакво шуплива ман-
тра, што на ист уценувачки и заканувачки начин 
сакаат да ни ја всадат во мозокот дека божем немало 
и нема да може да се постигне подобро решение од 
фашистичкиот Преспански договор.

Но и едната и другата мантра се најобични црни 
прикаски за застрашување на мали деца. Сето она 
што го создал или што го напишал човек може и да се 
менува, и особено меѓународните договори, подложни 
и подложени на разни историско-политички услови и 
односи во светот кој е во постојано движење и проме-
ни, па така и сите билатерални проблеми можат да се 
решаваат и да се решат, но на многу поцивилизиран и 
подобар, пријателски начин, а не со бедни уцени и под 
невиден притисок.
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Пред сс, треба да се каже дека Никос Коѕиас „тресна 
со глава на политичкиот бетон“ поради планот „Б“ 
што го лансира Панос Каменос, со кој, од тие задни 
интригантски намери наеднаш се слижа неговиот „не-
истомисленик“ Ципрас. Така сега знаеме, додека сите 
лажеа на сите страни дека нема план „Б“ за Македонија, 
дека ете, дури и во Грција имало план „Б“, кој ќе се 
активира доколку велепредавничката банда на Зоран 
Заев не успее со некоја нова криминална свинштина 
во Собранието да го протурка Преспанскиот договор. 
Тогаш значи, ако има план „Б“, ќе нема план „А“. А 
ако го нема фашистичкиот план „А“, значи дека не 
чинел, не бил добар и се заменува со „подобар“ грко-     
-фашистички план „Б“. Колку тони лаги и безочни 
подмолности.

Но, тоа што сега со својот план „Б“ одненадеж 
во преден план изнурна подеднакво црниот Панос 
Каменос е апсолутно банално и проѕирно: целта на 
заговорниците на тој план е, прво, во внатрешната 
грчка политика да се прераспоредат политичките 
сили и да се заземат поцврсти позиции кај гласачкото 
тело пред веројатните предвремени избори по сосема 
извесниот колапс на грчката влада поради силниот 
македонски бојкот на референдумот за прифаќање на 
Преспанскиот договор, и друго, и покрај целосното 
фијаско на тандемот Коѕиас-Ципрас во уништување-
то на македонскиот народ и на Република Македони-
ја, Грција по секоја цена во натамошниот развој на 
билатералните и пошироките меѓународни односи 
да ја задржи досегашната наметната позиција на нај-
суверен арбитар во однос на прашањата врзани за 
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евроатлантската иднина на „северниот сосед“, као 
што мило нс именуваат.

Е па, господа, кога не би било непристојно, јас сето 
тоа би го нарекол „најобично ср.ње низ густи гранки“! 
Но јас, еве, ќе бидам пристоен и ќе им порачам на сите 
оние безобѕирни и невоспитани туѓинци, без оглед на 
тоа од каде и од која меѓународна структура доаѓаат, 
и особено на надреалните домашни велепредавници 
на чело со архивелепредавникот и лажливец за кој во 
светот сеуште не е измислен аршин, Зоран Заев (а кога 
ќе го измислат секако ќе го носи неговото име), дека 
само македонскиот народ и сите македонски граѓани 
заедно имаат право да создаваат и да обмислуваат 
планови „А“, „Б“, „В“, „Г“, „Д“... „Ѓ“ за својата 
сегашност и за својата иднина! На референдумот од 
30 декември за првпат по многу години, без какви и 
да е идеолошки и етнички предзнаци, македонските 
граѓани покажаа фасцинантна конзистентност и цврсти-
на во одбрана на националните и државни интереси од 
безобѕирните грчки поробувачи, и до колена ги поразија 
бедната квислиншка заевштина и бескрупулозниот ме-
ѓународен интервенционизам во Македонија.

Нештата попримија нов тек и нови насоки. По овие 
страшни, разочарувачки и болни искуства со дик-
татурата и велепредавството на Заев и неговата клика 
црнохуморни креатури, тргнувајќи од референдумот, 
кога граѓаните ја покажаа својата освестена улога и 
вистинска непосредна демократска моќ да влијаат врз 
политичките настани и одлуки, Република Македонија 
и македонскиот народ никогаш веќе нема да дозволат 
да бидат сведени на најобични објекти на самрачни 
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меѓународни пазарења и тргувања, и невини жртви 
на безобѕирната освојувачка грчка политика, со разни 
Коѕиаси, Каменоси, Ципраси, „Златни зори“ и кои сс 
не будали, кои на целиот свет му го покажаа својот 
неограничен антицивилизациски капацитет и едно 
разголено, приземно лицемерие кон, како што велат, 
„милиот северен сосед, со кој Грција негува искрено 
пријателство“.

Е, таквото пријателство, господа мизантропи и ан-
тимакедонски фанатици, светскиот мудрец меѓу му-
дреците Платон го нарече „волчјо пријателство“! А пак 
нашиот голем македонски поет Григор Прличев за вас 
убаво напиша: „Лицем светци, срцем в’лци“.

18 октомври 2018, Република.мк Online
Македонскиоt народ го собори Коѕиас
https://republika.mk/971705
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20 окtомври 2018

ИЗОЛИРАНА ЗЕМЈА, ИЗОЛИРАН НАРОД

Доброуtро, бедни велеpредавници! Се насpавtе ли со 
својаtа pогана нечисtа совесt, додека цела Маке-
донија и сиtе Македонци каде и да нс има низ свеtоt 
не можеа да склоpаt око од tага, болка и срам? Еtе, 
го добивtе она шtо веднаш или набргу ќе го изгубиtе, 
но го изгубивtе она шtо никогаш веќе нема да го до-
биеtе!

Безочно и крвнички ни се закануваа: или „пла-
нот А“, Договорот со Грција – т.е. сопствено нацио-
нално самоукинување и цивилизациска смрт на ма-
кедонскиот народ и на Република Македонија – или 
изолација. Меѓународното политичко и секакво друго 
насилство и подмолност од невидени размери и со 
надреален замав, од една страна, и тешката македонска 
автоимуна болест – велепредавството, од друга, бесно 
го истуркаа кобниот поробувачки „план А“, па според 
тоа не би требало да бидеме „ставени во изолација“. 
Но, за жал, во прашање е токму спротивното: од 
сношти, од најмрачните можни политички и морално 
криминални настани во Собранието, во тој сега по 
втор пат (и засекогаш!) обесчестен и извалкан свечен 
Дом на некогашната македонска демократија – Ре-
публика Македонија е сосема ИЗОЛИРАНА ЗЕМЈА, а 
македонскиот народ е ИЗОЛИРАН НАРОД! Синоќа е 
означен крајот на нашето изворно македонско време, 
и почеток на некое туѓинско сурогат-време, без крв, 
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месо, боја и мирис, време без значење. Време на тешка 
македонска изолација.

Република Македонија и македонскиот народ се изо-
лирани од својот државен и национален суверенитет, 
од своето достоинство и од својата слобода.

Република Македонија и македонскиот народ се изо-
лирани од своето национално културно-историско 
минато и од својата национална културно-историска 
иднина на таа иста национална културно-историска 
трага, со крв, страдања и солзи впишувана и впишана 
низ вековите.

Република Македонија и македонскиот народ се изо-
лирани од својот ентитет и од својата национална 
чест.

Република Македонија и македонскиот народ се изо-
лирани од своето историско и уставно име.

Република Македонија и македонскиот народ се изо-
лирани од правната држава и од правдата.

Република Македонија и македонскиот народ се изо-
лирани од своите политички и медиумски слободи.

Република Македонија и македонскиот народ се изо-
лирани од вистината пред домашната и пред светската 
јавност.

Република Македонија и македонскиот народ се бес-
чувствително изолирани од своите македонски чеда, 
сестри и браќа, кои како национално малцинство жи-
веат во соседните земји и насекаде низ целиот свет.

Македонскиот народ е изолиран од својот стар, пре-
убав, мајчин македонски јазик, од својата преубава, 
славна македонска народна песна!

Околу Република Македонија и околу македонскиот 
народ повеќеслојно и во разни насоки е обвиткана де-
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бела, црна, непроѕирна изолир-лента на туѓински ко-
лонијални посегања, политики, цели и интереси.

Врз Република Македонија и врз името Македонка, 
Македонец на сите карти во светот и во сите меѓу-
народни документи ќе биде залепена црна изолир-       
-етикета со некој друг, фашистички наметнат натпис 
кој значи само едно – горчливо и тегобно ропство!

Вештачки новосоздадената и новоименувана квази-
-државна творба, наместо Република Македонија, ќе 
биде ужасно болно место во душата на македонски-
от народ, како пломбиран заб со подмолен, невидлив 
кариес, идиотски нестручно изолиран од еден глуп 
забар-дилетант, кој се нафатил „да го лекува“, со 
своите подеднакво глупи асистенти: кон надвор, 
„за сликување“, ќе светка божемната евро-натовска 
пломба со ѕвездичка, додека под неа црниот, подмолен 
диктаторски и коруптивен кариес, изолиран од сс 
што е морално и нормално, само уште повеќе ќе ги 
шири своите метастази и ќе разјадува сс, удирајќи по 
бубрезите, по срцето, по мозокот и по душата на ма-
кедонскиот народ и на сите македонски граѓани.

Со синоќешното велепредавство Република Маке-
донија и македонскиот народ се цврсто инкапсулира-
ни во црн експериментален шатл и лансирани кон 
никаде, во некоја имагинарна евро-атлантска орбита 
во која само ќе се вртиме, не стасувајќи никаде, сосема 
изолирани од секоја релевантна можност да сториме 
нешто за себе без туѓински далнински управувања 
и команди. И тоа ќе трае вечно. Од НАТО, кој само 
ќе нс вцица за своите милитантни потреби, се раз-
бира, нема да имаме никаков аир, само зијан и 
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смрт на нашите деца; а ЕУ, пак, никогаш нема да ја 
видиме, а ако тоа некогаш во далечната иднина и се 
случи, вака понижени и обезначени сигурно нема да 
имаме можност да ја гледаме од она цивилизациско 
рамниште на кое уживаат старите, богати европски, 
колонијални земји, Франција, Германија, Холандија, 
Белгија, Италија и останатите од „првиот круг“.

Во изолираната новосоздадена држава изолираниот 
народ го чекаат многу тешки мигови и многу страдни 
години.

Синоќешните емфатични пораки на диктаторот 
Заев и оние искажани од неговите соработници во 
текот на целодневната агонична хајка по предавни-
ци во редовите на опозицијата беа многу јасни: со 
сите сили и со сета фашистоидна безобѕирност власта 
сега ќе се нафрли врз слободномислечката интели-
генција, и пред сс врз лидерите на опозицијата и врз 
политичката конкуренција, сеедно дали таа доаѓа 
од левата или од десната страна на политичкиот 
спектар. Воопшто не е во прашање идеологија која не 
ги интересира ни под разно. За нив е проблем само 
опасната опозициона конкуренција која порано или 
подоцна може да ги турне од узурпираната власт. 
„Слатките отровни зборови“ на Заев за тоа како се 
надева дека наскоро парламентарното мнозинство ќе 
го чинат 120 пратеници, сликовито ни предочи еден 
хитлеровско-сталинистичко-маоцетунговско-чау-
шескуовски едноумен заевски парламент во кој ќе се 
дискутира и ќе се гласа многу едноставно: сите 120 
„за“! Пред триесет години решително се справивме 
со морбидното безизлезно едноумие – а сега триесет 
години подоцна, во XXI век: Да живее едноумието! 
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– и тоа најидиотско, евро-заевско! Во исто време, 
пак, квислинишкиот премиер посочи и на потребата 
веднаш да се покренат обвинителни процеси против 
неименувани политичари од опозицијата, а особено 
посочи и на два интернетски портали,  „Република.мк“ 
и „Курир.мк“, кои божем ширеле лаги за безобѕирна-
та парламентарна трговија, притисоци и уцени во 
кобниот, смртен ден за Република Македонија и за ма-
кедонскиот народ.

Од устата на заевскиот пратеник Костадин Коста-
динов слушнавме и први новосоздадени етикети од ти-
пот „антизападен“ и „антиевроатлантски“, како во не-
кое слушно огледало да одѕвонуваат спротивните, ста-
ри комуњарски денунцијации од типот „прозападен, 
проамерикански“. А пак синтагмата „конзервативни 
националисти“ стана препознатлив сдсмовски жиг. 
Според стилот на мислењето и кажувањето на Заев, 
Костадинов и на нивната партиска велепредавничка 
братија, наскоро би требало повторно да се воведе, и 
ќе се воведе, и поимот „вербален деликт“ за да можат 
нивните неистомисленици што полесно да се испраќа-
ат во Шутка, се разбира, обвинети за тероризам.

Ете, во тој кафкијански свет, изолиран од реалноста, 
живеат тие заевски марсовци, а Република Македонија 
и македонскиот народ со еден потег, велепредавнички 
ги изолираа од нивните изворни национални и држав-
ни посебности и вредности со кои беа препознатливи 
и признаени во целиот цивилизиран свет, и ги турнаа 
во црна невидливост.

Не смееме да се залажуваме, ни претстои многу 
тешка, сложена, неизвесна и, со оглед на безобѕирната 
полициска држава на Заев и неговата клика, вистин-
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ски опасна општонационална борба на сите полиња, 
и културни и политички, за да спасиме, да зачуваме 
барем дел од нашиот атакуван, поткопан и разнишан 
национален и политички ентитет и од нашата така 
безумно и нецивилизирано раскопачена премила тат-
ковина Македонија.

20 октомври 2018, Република.мк Online
Изолирана земја, изолиран народ
https://republika.mk/wp-admin/post.php?post=972691&action=edit

„Карта на санџаците во европскиот дел на Турција“. Втора поло-
вина на XIX век. Печатено со челично клише. Каширано на платно. 
Австро-унгарска воена специјалка која опфаќа низа балкански сан-
џаци, од Зворничкиот, на север, до Ќустендилскиот на исток и до 
Скопскиот на југ. Најјужните прикажани делови на Македонија одат 
по линијата Преспа-Меглен-Серез-Драма. Мошне детална карта на 
Македонија со внесени изворни македонски или современи турски 
имиња на местата на целиот опфатен простор на Македонија, од 
Охрид на запад до источните граници на пиринскиот дел на Маке-
донија, каде што се наведени сите изворни имиња на градовите и 
помалите места. Збирка на Алдо Климан.
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22 окtомври 2018

НЕСИЛКИТЕ НА ЗЛАТНИ ЈАЈЦА 
(НА СИГУРНО!) – ВО ДЕМОКРАТСКИОТ
ПОЛИЦИСКИ КОКОШАРНИК

Дали tокму „осумtемина“ ќе добијаt  заевски цинич-
на задача да ги pредложаt црниtе нишtиtелски аман-
дмани на Усtавоt?

Хуманоста на Заев и неговата свест за важноста на 
почитување на правната држава немаат граници.

Најнапред покажа големо разбирање за човечките 
права и без збор им овозможи на обвинетите да излезат 
од притвор за да ги реализираат своето најважно гра-
ѓанско право и својата должност, но и нивните не-
спитомливи, искрени, безрезервни желби да гласаат 
за отворање на процесот за промена на Уставот на Ре-
публика Македонија.

Кога професионално ја свршија таа работа, се раз-
бира, без какви и да е уцени и притисоци, Заев вед-
наш ја покажа и својата одговорност кон правната 
држава и изјави дека независно од тој нивен совесен 
и доброволен чин, обвиненијата остануваат и судските 
процеси што се водат против нив и натаму ќе си про-
должат. За него обвинетите не се виновни додека не им 
се докаже вината, а тоа е работа на судовите, и тој во 
тоа нема да се меша.

Веднаш потоа повторно проработија неговата хума-
ност и грижа за обичниот човек, и тој нареди со јаки 
полициски сили слободномислечките пратеници да се 
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препратат до нивните домови, и таму да се распоредат 
специјални единици и добро да ги чуваат, за не дај 
Боже некој да не ги нападне, или уште пострашно, да 
ги навреди како предавници.

Така сега тие се на сигурно! Никој не може да 
им пријде и нешто да им наштети. На ист начин и 
банкарите со најдобри секјурити мерки ги чуваат 
своите банки и своите најважни и најголеми влогови. 
А моментално осумтемина бивши вмровски пратени-
ци се апсолутно најголемиот влог во заевската мангуп-
ска политичка банка. Тоа се осум скапоцени кокошки 
несилки на златни фабержеовски јајца ставени на си-
гурно во демократски полициски кокошарник. Тие 
мора да се чуваат на број, како осум капки вода на 
длака, како осум очи во главата, а од време на време, 
онака како што ќе се одвива процесот на носењето 
промени на Уставот, така и тие во парламентот ќе не-
сат крупни златни јајца за Заев.

Но јасно е дека неизмерната државничка широчина 
на тој европски лидер од формат не можеше да остане 
само на тоа. Тој како модерен евро-атлантски демократ 
даде на знаење дека очекува тие слободномислечки, 
неуценети и непоткупени пратеници – а сс за добро на 
државата! – сосема активно да се вклучат и во пред-
лагањето, донесувањето и усвојувањето на амандмани 
за промена на Уставот.

Па дури и многу повеќе: бидејќи сите тие доаѓаат од 
редовите на опозицијата, така што во тој и таков благо-
родно организиран и партнерски солидарен парламент, а 
според највисоките западни стандарди и вредности, ќе се 
оствари и највисок степен на демократија и национално 
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заедништво, најверојатно Заев великодушно, од сс срце, 
ним ќе им ја довери и најважната историска улога, 
токму тие слободномислечки, неуценети и непотку-
пени пратеници со своја уста да ги предложат оние 
најсудбоносни, пресвртнички амандмани со кои ќе 
се избрише постоењето на македонскиот народ и на 
Република Македонија. Заев како Заев, едноставно не 
би можел да живее со тоа себично и безобѕирно да ја 
задржи само за себе големата историска одговорност и 
слава за гасењето на својот народ и на својата држава, 
и да не ја сподели со почитуваната опозиција која, ете, 
доаѓајќи во оној кобен петок во Собрание на гласа-
ње, му подари осум неизмерно скапоцени несилки 
нa златни фабержеовски јајца, од кои веќе и испадна 
само тоа што можеше да испадне – неподносливо 
смрдлив политички омлет што, онака демократски, во 
големи одвратни оброци ќе го лапаме цела оваа зима, 
до повраќање.

22 октомври 2018, Република.мк Online
Несилкиtе на злаtни јајца (на сигурно!) – 
во демокраtскиоt pолициски кокошарник
https://republika.mk/wp-admin/post.php?post=972691&action=edit
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15 ноември 2018

ЌЕ ИМА ВОЈНА! СЕ РАЗДВИЖУВААТ СИЛИТЕ 
НА ОСКАТА НА ЕУ!

Низ етерот, кој трпи сс и сешто, па така и застра-
шувачки глупости, сеуште ечи еуфоричниот апла-
уз на највисоките европски државници упатен до 
германската канцеларка Ангела Маркел, која во 
Стразбур решително повика на создавање заедничка 
европска армија. Недостасуваше уште само сите како 
еден војнички дисциплинирано да станат на нозе 
и да ја кренат десната рака во знак на „поздрав на 
победата“, но стариот нацифашистички поздрав „Sieg 
Heil“ од сосема практични причини денес е заменет 
со еден друг, модернизиран, псевдо-концилијантен 
поздрав во духот на „европските манири“ – со силно, 
воодушевено, општо, евроунитаристичко ракоплес-
кање и акламација на милитантното лудило (секоја 
чест на неколкуте исклучоци!). Не можам овде а да не 
потсетам на зборовите на големиот италијански пи-
сател Умберто Еко, кој на едно место вели дека денес 
не треба да очекуваме нацифашистите да се појавува-
ат во црни униформи. А јас додавам: ним обичните 
официјални „граѓански“ облеки, свилени вратоврски 
и црни чанти денес им се совршена цивилизациска 
мимикрија пред збунетиот и од нивните подмолности 
и невиден цинизам истоштен, невин свет.

Само неколку десетлетја нс делат од крајот на 
Втората светска војна кога на Германија, поради вое-
ните стравотии што ги предизвика нацифашизмот, 
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т беше забрането созадавање нова силна германска 
армија и повторно вооружување. Но недолго потоа, 
поради воените и безбедносни интереси на штоту-
ку создадениот НАТО, и поради интензивирањето и 
сс поголемиот замав на блоковската студена војна, 
таа одлука на сојузничките победници беше „реди-
зајнирана“ и Германија доби можност да создава свои 
оружени сили. И, еве, требало да поминат само ше-
есетина години и пак да ги наслушнеме морбидните 
и морничави воинствени апокалиптични труби над 
Европа и над светот, и, замислете,  токму од „миро-
творната“ уста на канцеларката на Германија. Но, ос-
ката секогаш си останува оска! Така е и со силите на 
оската!

Најнапред, пред нешто повеќе од една година, 
стариот милитантен претседател на Европската Ко-
мисија Жан-Клод Јункер ја пласира таа идеја за соз-
давање заедничка европска армија, и со тоа излезе 
пред европската и светска јавност не како со некоја 
си случајна, патемна „генијална“ идеја, туку толку 
јасно и суверено, што беше евидентно дека тој мили-
таристички проект одамна се вари и се обмислува 
зад кулоарите на економски и воено најмоќните зем-
ји во ЕУ, и оти е само прашање на денот кога ќе се 
пристапи кон негова реализација. Неодамна таа на-
мера за милитаризација на ЕУ уште понагласено и во 
меѓународно многу деликатен момент повторно ја 
афирмира и францускиот претседател Емануел Мак-
рон, именувајќи ги притоа и потенцијалните вое-      
ни „непријатели“ на Европска Унија – Русија, Кина, 
па дури и Соединетите Американски Држави, а таа 
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изјава штотуку ја дополни и со резолутниот став де-
ка Европа т е сојузник на Америка, а не нејзин вазал. 
Канцеларката Меркел, пак, со енергичниот говор во 
Стразбур стави точка на и, а нејзините емфатични 
зборови за вооружување на ЕУ европските лидери 
очигледно и, како вообичаено, помирливо ги примија 
речиси здраво за готово.

Многу мачни и ступидни нешта тука се испреплет-
кани и испремешани, но сеедно сите водат кон мор-
бидните атмосфери на триесеттите години од минати-
от век, во предвечерјето на Втората светска војна.

Ако пошироката меѓународна слика се прочисти 
од периферните куртоазни, кулоарски дрдорења и 
банални лигавења на ултрабирократската европска и 
светска политичка елита, со ретки чесни исклучоци, 
можеме сосема јасно да разбереме што ни се готви 
одозгора, и да ја согледаме заканувачката, мрачна, 
предвоена атмосфера, и тоа не само во Европа туку и 
во светот:

Доналд Трамп одеднаш и еднострано го раскинува 
антинуклеарниот договор со Русија; недалеку од за-
падната границата на Русија, во Норвешка, НАТО ор-
ганизира најголема воена вежба од крајот на студената 
војна, со учество на 50.000 војници и најсофистицира-
на воена технологија (65 бродови, 250 авиони и др.), 
при што дојде и до „блиски средби“ кога руски воени 
авиони упаднаа на просторот на вежбите, надлетувај-
ќи го американскиот команден брод „Маунт Витни“; 
Русија, пак, доживувајќи ги овие вежби на НАТО пред 
својата порта како дрска антируска провокација, се 
закани од другата страна на границата дека „пробно“ 
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ќе лансира најнови балистички проектили; речиси во 
исто време, или неколку дена порано, во Хрватска се 
изведува најголема воена вежба од независноста на 
државата, со 5.000 војници и со сета расположлива 
механизација и современи огнени орудија, а веднаш 
по неа уследи и најголемата воена вежна во Србија од 
времето на СФРЈ, со ист таков и уште поголем човеч-
ки потенцијал и воен арсенал (8.000 припадници на 
копнената армија, военото воздухопловство, речната 
флота и други единици, со учество на 100 тенкови, 100 
оклопни борбени возила, 100 артилериски и ракетни 
систем и 24 авиони и хеликоптери, и со употреба на 
околу 103 тони боева муниција, и сето тоа проследено 
со големи „натперварувачки“ зборови за силата на 
српската армија и со заканувачки претенциозна воена 
парада во Белград; а притоа од сите страни, од сите 
тие застрашувачки манифестации на поетизираната, 
медиумски воспеана воена моќ, се слушаат само ми-
литантните генерали, полковници и министри на од-
брана, па дури и највисоки државници дека токму 
нивната војска е „победничка“; на Косово, пак, ин-
тензивно се готви формирање Косовска армија; во ме-
ѓувреме, Макрон со невидена леснотија ги повредува 
Соединетите Американски Држави со изјавата во која 
и нив ги сместува меѓу непријателите на ЕУ, а  Ангела 
Меркел веднаш по него тврди дека ЕУ во безбедносна 
смисла веќе не може да се потпира на помош однадвор 
(читај: од САД), и оти мора да создаде своја заедничка 
армија; на тоа НАТО збесна, зашто тој ненадеен удар 
во мев му додјде во моментот додека Јенс Столтенберг 
како здодевен и банален неинвентивен воен аквизи-
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тер оди и чука од врата до врата по балканските земји, 
продавајќи ја со лаги и притисоци приказната за вол-
шепствата на НАТО-штитот кој државите ќе ги чини 
„само“ 2% од националниот буџет (Купете! Купете! 
Има само уште малку!); но Меркел утешително им 
порачува на вознемирените НАТО-војсководачи во-
општо да не се грижат, зашто армијата на ЕУ ќе сора-
ботувала со нив (??!!).

Кој со кого ќе соработува и кој ќе биде против 
кого – тоа допрва ќе го видиме! Но толкаво количес-
тво на воена психоза и воена терминологија, укажу-
ваат на фактот дека очигледно станува збор за една 
нагла и до хистерија засилена акцелерација на ми-
литантното евро-атлантско и американско и ино лу-
дило, и на исклучиво воинствен меѓународен дис-
курс, со измислени непријатели, но секако и со најне-
предвидливи последици за мирот во светот.

На ова место заслужуваат внимание и коментар 
и две контровезни и крајно лицемерни изјави на 
Макрон и Меркел, клучните сподвигатели на апсо-
лутно фашистоидниот евро-унитаризам, иако, имај-
ќи очигледно многу подобра слика за себе си, тие за 
тоа секако би одбрале некои поблагопријатни и мар-
кетиншки поприфатливи поими. Но всушност номен-
клатурата со која тие би се дефинирале себеси за јав-
носта е сосема ирелевантна, доколку реално зад неа, 
каква и да е, стои сосема поинаква, дури и сосема 
спротивна содржина, смисла и значење.

Најнапред Макрон. Тој истакна дека прославата на 
стогодишнината од завршувањето на Првата светска 
војна ќе остане запомнета во историјата како собир кој 
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под Триумфалната капија во мир собрал 84 челници 
на држави и влади на нации што некогаш војувале 
меѓусобно; „но сепак“, рече тој, „она што е важно за 
иднината тоа е на кој начин ќе биде интерпретирана  
таа слика, дали тоа ќе биде последна слика на единство, 
пред светот повторно да потоне во неред, или ќе биде 
симбол на трајниот мир“.

Ова прашање што го постави Макрон воопшто не е 
реторичко и не крие никаква негова дилема. Тој многу 
добро знае колку е часот; тој знае дека ЕУ никогаш не 
била послаба, понеединствена, порасклатена однатре, 
и, ваква каква што е,  всушност веќе силно завртена 
како центрифуга што државите и народите полека но 
постапно сс побргу и побргу повторно ќе ги расфрли 
секоја на своја страна. Макрон и Меркел не успеаја 
до крај во сите нивни досегашни обиди да создадат 
силно централизирана ЕУ, со значително намалени 
суверенитети на народите и на државите членки од 
„втората“ и „третата класа“, и сега, на крајот од овој 
за низа членки навистина мачен евро-парламентарен 
мандат, што кулминира со брегзитот и со ступидната и 
насилна политика на Балканот, и особено со ужасните 
и непоправливи грешки во Република Македонија и 
околу неа, па дури и со нивните лични бедни вплет-
кувања и притисоци пред референдумот за Преспан-
скиот договор, тие настојуваат да ги свртат работите 
во спротивната насока и да наметнат некакво ново, 
центрипетално вртење со својата ултрамилитантна 
идеја за создавање единствена европска армија.

А на патетичното прашање на Макрон дали заед-
ничката снимка на лидерите во Париз ќе биде по-
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следна слика на единство, пред светот повторно да 
потоне во неред, мојот одговор е: „Да, тоа е последна 
таква снимка, зашто нештата отидоа предалеку во 
погрешна насока“. Впрочем, многу такви заеднички 
снимки на самозаљубени државници непогрешлива-
та историја ни зачува од времето непосредно пред  
Првата светска војна, но такви лицемерно насмевнати 
групни портрети на европските и светски лидери, па 
дури и со самиот Хитлер, имало колку што сакаш и 
во предвечерјето на Втората светска војна, кога сите 
си се колнеа едни на други дека ништо лошо нема 
да се случи и оти нема да се напаѓаат, и потпишуваа 
договори со такви „мирољубиви“ содржини, за потоа, 
само една или две години подоцна сосема да ги погазат 
и меѓусебно најкрваво да завојуваат.

Се враќам сега на изјавата на Ангела Меркел која, 
пак, рече дека само така, со единствена Европска арми-
ја постои гаранција дека никогаш повеќе европските 
земји нема да војуваат една против друга. И така, на 
крајот од својата долга и успешна но сега веќе не-
сомнено сосема потрошена, па би рекол и излитена по-
литичка кариера, која веќе не може да се потпира врз 
довербата на германските но и на европските граѓани, 
таа се впушта во еден мрачен, апсолутно непопуларен 
проект на милитаризација на Европската Унија, уве-
рувајќи ја јавноста на членките на ЕУ дека само ако 
имаат заедничка војска, заедничко оружје и заеднички 
непријатели Европа ќе остане цврсто обединета и ќе 
биде сигурна, т.е. оти оружјето, а не хуманистичката, 
просветлена политика на соживот, толеранција и со-
лидарност е гарант на мирот и прогресот! Со еден 
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збор, кога во политиката немаш други благородни, 
плодоносни и прогресивни идеи и цели – тогаш оруж-
јето го кажува последниот збор!

Меркел, која по сс судејќи нема да успее да го до-
турка до крајот ни својот сегашен канцеларски мандат, 
верува дека ќе има доволно време заедно со Макрон и 
нивните евроследбеници да ја дотурка до крај идеја-
та за целосна милитаризација на ЕУ, и истовремено 
се впушта во најбанална и најпрозирна политичка из-
мама. Зошто измама? Па затоа што еден политичар 
со толкаво национално и меѓународно искуство не 
може да биде до таа мера наивен и да нс уверува во 
работи што веќе одамна ги побила историјата, особе-
но најсовремената историја која се одвиваше речиси 
вчера, дури и пред очите на многумина од нас. На 
пример, Советскиот сојуз беше една голема држава на 
обединети држави-републики, со единствена голема, 
силна армија, вооружена до заби со сето она со што 
можеше да се вооружи, вклучувајќи го и импресивни-
от нуклеарен арсенал, а, и покрај сите идеолошки и 
други „гаранции“, кога т дојде часот се распадна „за 
пет минути“ како кула од карти, додека државите што 
го сочинуваа тоа „нераскинливо државно и воено 
единство“ завојуваа, па и сеуште војуваат меѓу себе и 
се бораат за освојување или зачувување на територии, 
и токму со истото тоа, некогаш заедничко оружје. Па 
зарем истото тоа не т се случи и на СФРЈ, со нејзината 
единствена ЈНА? Нејзините братски републики-др-
жави и нејзината заедничка непобедлива и „кохезив-
на“  Југословенска Народна Армија в час се распукнаа 
како презреана тиква и се распаднаа преку ноќ на 
онолку држави и народи колку што имаше, а некои 
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од нив завојуваа меѓу себе со најкрвави и истребувач-
ки воени судири, од кои сеуште не се смири, и уште 
долго нема да се смири воено-национално-политички 
трусниот балкански простор.

Се разбира дека Јункер, Макрон и Меркел знаат и 
сметаат на тоа дека создавањето таков огромен и ин-
фраструктурно бескрајно сложен конгломерат каква 
што би била Европската армија претставува неза-
мисливо голем потенцијал за внатрешна стопанска 
експанзија на ЕУ, особено по однос на она најважното 
– максимално раздвижената воена индустрија, т.е. во-
оружувањето. Па и Хитлер економски ја крена на нозе 
тогашна Германија во најголема мера благодарение 
и на експанзивно заживеаната и до полн капацитет 
ангажирана воена индустрија. Но во сегашниов случај 
тоа пред сс и над сс им одговара на индустриски 
најразвиените држави на ЕУ, во кои веќе постои и 
успешно функционира воената или компатибилна 
индустрија. Тоа е како родено за алчната неолиберал-
на, особено макроновска политика која на оние веќе 
ионака богати и најразвиени држави во ЕУ ќе им 
донесе и енормни стопански и финансиски добивки, 
додека за малите и понови членки, како и за оние 
кои, како Република Македонија, коленичат и уште 
со години ќе коленичат и ќе стенкаат пред вратите на 
ЕУ, ќе претставува само нови, големи дополнителни 
финансиски оптоварувања, за да може и жабата да има 
чувство дека се потковува како и коњот.

И тука, на крајот, доаѓаме до сетот круцијални 
прашања, кои сами по себе се contradictio in adjecto: 
Зошто денес, во XXI век, воопшто има потреба да се 
создава таков нов милитаристички светски супер-
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монструм каков што би била Европската армија? Од 
кого Европа воопошто се плаши? Ако некој од во-
дечките европски државници гледаат заканувачки 
воинствени сеништа таму каде што ги нема, тогаш 
какви лунатици го водат стариот континент? И што е 
со другите паралелни армии? Имено, секоја земја има 
своја армија, како да речеме Италија, или Франција, 
и сите други. Тоа е првото, национално ниво, првиот 
армиски слој. Но веќе вториот е  НАТО, зашто тие 
земји што ги наведов како пример веќе се членки на 
Алијансата. А пак третиот слој би била Европската 
армија. Е сега, дали тоа подразбира три одвоени вида 
армии и три одвоедни заповедни синџири, или пак во 
духот на присутниот и во ЕУ веќе аплициран ступиден 
концепт на евроунитаризмот државните армии по-
стапно или наеднаш би се укинале и сс би се свело 
само на една Европска армија, плус НАТО, или дури 
без него? Има ли такви будали меѓу старите сувере-
ни европски земји, кои низ историјата имаа секакви, 
па и најстрашни воени, поробувачки и геноцидни 
искуства врз својот грб, да го прифатат тој идиотски 
воен концепт? Па потоа, колку нивоа на издвојувања 
енормни финансиски средства би требало да има во 
буџетите на тие земји? Зарем три различни нивоа, со 
три различни конта и дебели ставки: за националната 
војска, за Европската армија и за НАТО?

И последното прашање: има ли воопшто денес во 
Европа и некои други, цивилизациски многу поваж-
ни, поблагородни и бескрајно поубави работи од таа 
заканувачка црна општоевропска самоокупација со 
таков воен и воинствен монструм, натрупан со енор-
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мен воен арсенал и вооружен до заби каква што би 
била Европската армија?

Па се разбира дека има! На нашата од воинствени 
лудила, насилства, грабеж и безобѕирно изгладнување и 
изжеднување изморена цивилизација т е потребен еден 
поинаков, сосема нов, чист, силен, новохуманистички 
дух, што повторно, како во најславните и најполетни 
периоди на европската и светската цивилизација во 
средиштето, во срцето на општочовечкото внимание 
повторно би го ставиле пред сс самиот човекот, со сите 
негови благородни, бескрајно креативни потенцијали 
и вредности кои низ столетјата и милениумите на 
животот му давале божанско вдахновение и најубава 
смисла, и што секогаш свесно и храбро застанувале 
од спротивната страна на страшните, долги, црни во-
инствени цевки и крвави штикови.

Но за жал, денес, еве, живееме во една поинаква, 
бедна, ултрапрагматична, безобѕирно неолиберална, 
несолидарна, бесчувствителна европска и светска ре-
алност, која не ни носи ништо добро.

Навистина, некој ќе потсети дека во својот говор 
пред светските лидери во Париз (но говорот си е само 
говор и поза!) францускиот претседател Макрон ја из-
говори и онаа „профетска“ реченица: „Се плашам дека 
некогашните демони повторно се будат“. И вистина 
е дека демоните се будат и низ Европа силно се раз-
брануваа, и допрва ќе се брануваат, и ќе надоаѓаат 
најрадикални, па и најцрни, и најагресивни идеолош-
ко-политички, ултра леви, ултра десни, анархистички 
и терористички идеи, концепти, движења и партии, 
и сосема е веројатно дека веќе на наредните избори 
во мај 2019 година пратеничките места во европски-
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от парламент страшно ќе се зацрнат со мрсна црна 
боја. Но радикализмот не е самоникната билка. Ра-
дикализмот од сите видови се јавува како жесток 
одговор на промашените национални, социјални, 
економски, идеолошки, верски, геостратегиски, вна-
трешни, надворешни и други политики на државните 
и општествените елити. А со Европската Унија ваква 
каква што е, се случи токму тоа. Нејзините политички 
и ултрабирократски елити, па и нејзините клучни 
актери како Макрон и Меркел, сосема го загубија 
компасот, си станаа цел самите на себеси, на своите ка-
риери, и на некои свои ступидни фикс-идеи за речиси 
фашизиран европски ред и дисципина под конец, но 
секогаш и без исклучок според нивни мерки, со цврста 
рака наметнати одозгора, и со таквата своја надреална 
самозаљубеност без каква и да е длабока хуманистичка 
и цивилизациска визија за иднината, освен, се разбира, 
при јавни говори, вербални морализаторски експади 
и „актерски“ допадливи празнења пред медиумите, 
ја донесоа Европа до ова дереџе психопатолошки да 
размислува и да зборува само за непријатели  околу себе 
и за создавање голем воен и воинствен конгломерат 
– Европска армија што божем сите ќе ги одбрани од 
Некој и од Нешто.

Единствените вистински непријатели на европско-
то културно и цивилизациско наследство, втемеле-
но врз хуманистичка широчина и длабочина, и без-
резервна толерантност и  општочовечка солидарност, 
и единствени непријатели на мирот се токму тие 
самите, тие политички елити заседнати по елеган-
тните скапоцени бироа и длабоките предобро пла-
тени кожени фотелји на ЕУ, и токму тие со своите 



639...

погрешни, ултрабирократски, и често не само не-
разумни туку и кафкијански апсурдни политики ги 
испровоцираа, ги раздвижија, и ги направија вид-
ливи и најрадикалните национално-политички и оп-
штествени слоеви низ земјите на ЕУ и пошироко, на 
кои сега, пак, ex cathedra укажуваат како на страшна, 
црна закана и на „демони што повторно се будат“ во 
Европа и во светот. Да, заканата навистина постои, 
но, како што реков, радикализмот не е самоникнато 
билје, а тоа кој, како и зошто ја доведе Европа до овие 
страшни, несомнено предвоени психози ќе читаме 
дури post festum, по сето она црно и горчливо што 
допрва нс чека, и што, за жал, очигледно мора да го 
искуси барем секоја втора, па и нашата генерација, а 
што сега сеуште се чини сосема нереално и далечно, 
зашто е крајно вешто задскриено зад заслепувачкиот 
сјај на заводливите хиперпопуларни блескотни евро-
атлантски и неолиберални реклами, шарени лаги и 
слатки зборови и прикаски за мали деца.

Но, за жал, ако нештата вака забрзано продолжат да 
се движат во оваа погрешна насока – ќе има страшна 
војна. Веројатно не за една или две години, но многу, 
многу скоро. Не заборавете дека и на Хитлер му беа 
потребни неколкугодишни инфраструктурни и се-
какви други подготовки, особено за создавање силна и 
моќно вооружена германска армија, пред да го турне 
светот во најцрн воен понор со стравотни човечки 
жртви и немерливи материјални штети.

А каде се нашата татковина Македонија и нашиот 
македонски народ во предвечерјето на сиот тој прет-
стоен хаос? Никаде. Ако не ги собереме главите и не 
успееме со сите средства и со сите можни видови бор-
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ба да си ја зачуваме конзистентна и суверена Репу-
блика Македонија под нејзиното уставно име, и ако 
не го одбраниме и зачуваме негибнат нашиот најва-
жен институционален документ – Уставот, нашиот 
трагичен македонски народ повторно, како во сите 
досегашни страшни војни, ќе се бори во разни туѓи 
војски за туѓински интереси, а против себе самиот.

15 ноември 2018, Република.мк Online
Ќе има војна! Се раздвижувааt силиtе на оскаtа на ЕУ! 
https://republika.mk/980997

„Македонија“, НИП „Нова Македонија“, Скопје 1969. Картата е 
подготвена за тротомнoтo изanie „Историја на македонскиот на-
род“. Македонија е прикажана во своите географски граници што 
се внесени според Д. Яарановь (София,1933) и “Carte de la Macédoine 
dans ses limites géographiques, éditée par l’Institut scientifique à Sofia”. 
Освен тие граници, внесени се и современите политички граници со 
кои Македонија е одвоена од Србија, Бугарија, Грција и Албанија.



641...

13 декември 2018

СЕ БЛИЖИ КРАЈОТ 
НА НАШАТА ЕВРО-АТЛАНТИДА!

Македонски народе, ни осtана само оtворена борба со 
сиtе средсtва! Немаме веќе време за pремислување и 
дилеми дали tоа шtо ни се случува е нависtина tоа! 
Да tоа е tоа! Последна pресмеtка pомеѓу Доброtо и 
Злоtо, pомеѓу Нас и Нив, pомеѓу македонскиоt народ 
и злосtорничкиtе окуpаtори!

Многумина од нас, со сета чиста, невина љубов и 
горлива патриотска свест и страст, сторивме сс што 
знаевме, што можевме и за што најдовме сили и 
храброст, или барем гласно, натчовечки да крикнеме 
urbi et orbi, за да ја спасиме нашата единствена, премила 
татковина Република Македонија од најмрачното и 
најпогубно нацифашистичко и криминално сценарио 
за нејзино безобѕирно уништување, чиј мачен крај, 
еве, незапирливо, со секавична брзина се доближува.

Многумина, за жал, за срамота и грев, сторија сс и 
дадоа сс од себе, и крвнички со сите сили до крај даваат 
сс од себе тоа страшно, тоа ужасно нацифашистичко 
геноцидно сценарио на испровоцирано и лудачки ис-
форсирано национално самоубиство успешно да се 
реализира, и еднаш засекогаш да нс снема под нашето 
историско и единствено можно македонско име – и нас 
Македонците како општопознат историски европски 
народ, и Република Македонија како слободна, суве-
рена држава меѓу суверените држави на светот.
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Многумина, пак, само резигнирано, апатично ја 
чекаа и ја чекаат разврската на нашата општонацио-
нална драма, сосема бледи и бескрвни во душата, нес-
пособна ни да им затрепери додека ни се случува ова 
најневеројатно, најмрачно, разурнувачко тектонско 
поместување не само во нашата долга, сложена, теш-
ка и маќеински неправедна историја, туку национал-
на катастрофа воопшто незапомнета во светската ис-
торија.

А многумина сеуште само се надеваат дека сепак 
нема да испадне баш така страшно, дека исходот на 
ова внатрешно и надворешно политичко насилство 
нема да биде толку катастрофален, дека ќе се случи 
некое чудо и оти ветените посрани евро-атлантски 
интеграции нема да ни ја претворат Македонија во 
најдлабок, најцрн мрак потоната земја Евро-Атлан-
тида.

Не, за жал, нема да се случи никакво чудо! Сс што 
требаше да се случи за срамна, невидена и безобѕирна, 
светски јавно обзнанета евтаназија на македонскиот 
народ и на Република Македонија и за беден крај на 
нејзината славна историја, веќе се случи во изминативе 
една и пол година, а сега клетите предавници на сво-
јот македонски род, здружени со туѓинските крвници, 
токму со наши македонски гласови и кренати раце 
во парламентот, ритуално лежерно ги зачукуваат по-
следните шајки во нашиот национален сандак пред да 
го спуштат во црната гробна земја. Ќе бидеме живи 
закопани и засекогаш заборавени!

Народе македонски, секој народ сам си ја изборува и 
си ја чува својата слобода! Никој нема тоа да го стори за 
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него. Ако слободата не си ја избориш сам и ако не знаеш 
да си ја зачуваш, со сите средства, со бескомпромисна 
политичка и интелектуална борба, па, се разбира, и со 
најжестока борба гради в гради, со крв, солзи и жртви, 
како што било толкупати во нашата славна македонска 
историја на патот до создавањето на нашата самостојна 
и суверена држава Република Македонија – тогаш ти 
останува само најмизерно, најбедно ропство на некоја 
безимена, расточена народна маса, ти останува да им 
бидеш очаен слуга и подложник на туѓите и туѓински 
господари, а освојувачите отсекогаш го познаваа са-
мо тој и таков брутален јазик, јазикот на насилството, 
презирот, понижувањето, газењето, и целосното обес-
правување.

Ете, уште непокорени до крај, во ова најцрно ма-
кедонско време што го броиме од стапнувањето на власт 
на гнасите од велепредавничката и големоалбанска 
клика на квислингот Заев, безброј пати, секој ден, се-
кој час имавме можност со свои очи да видиме и врз 
своите ранети души да го почувствуваме дивјачкиот, 
злосторнички, освојувачки, насилнички, мрачен, под-
молен и надреално ироничен и циничен камшик и 
кнут на најприземните примитивци и гангстрери од 
големогрчката, големобугарската и големоалбанската 
официјална политика. Има ли воопшто збор, има ли 
воопшто постапка, има ли воопшто изјава со која 
како последни искомплексирани фашистички лигу-
ши и мрсулковци не се изживуваа врз ранетото тело 
на нашата татковина Македонија и врз нашето чесно 
македонско име. Силеџиска багра! Страшна, тешка 
морална болест им ги разјала мозоците, па како збе-
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снати распуштени кучиња по скопските улици по-
стојано касаа и касаат на сите страни, му нанесуваат 
неизлечливи крвави рани на нашиот македонски 
народ од чија благородност, од чија питомина и ху-
маност можеа само да учат и да се издигаат до она 
високо цивилизациско рамниште за кое постои само 
еден вечен и ненадминлив синоним под ова балканско, 
но и под целото европско небо – Македонија. Глупаци 
и примитивци! Можеа да учат, но не научија ништо, 
зашто им беше полесно да останат дивјаци и варвари, 
насилници, ограбувачи и убијци на цел еден невин стар 
народ, одошто од него нешто да осознаваат и со него 
да ги делат цивилизациските придобивки и доблести 
што тој низ историјата му ги подари на светот.

Мил мој македонски народе, што ти се случи та 
дозволи таа дива, примитивна орда, пијана од шови-
нистичка и ксенофобична омраза, жедна и распалена 
за безобѕирно насилство над твојата душа и над тво-
јот ентитет, така сурово да те вјавне, пред целиот ци-
вилизиран свет да те гази, да те малтретира и да те 
понижува?!

Како успеajа при твоја здрава памет и при отворени 
очи да те зашеметат со ступидните евро-атлантски лаги 
од кои нема ништо друго освен највисока цена што ќе 
ја платиш со данок во крв, со данок во обезличување и 
целосно поништување?!

Како успеале тие смрдливи ѓубриња и таа здруже-
на криминална банда острвени неранимајковци така 
лесно да те превеслаат и да те уверат дека безобѕирниот 
и безграничен грабеж на твоето национално историс-
ко име, на твојата Татковина, на твојата прескапоцена 
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и низ историјата тешко изборена демократија, на тво-
јата правна држава, на твоите институции, на сите 
твои национални културно-историски, нематеријални 
и материјални богатства, и над сс на твојата мајчичка 
Слобода, е нешто најнормално и оти токму тоа се нај-
виските европски и цивилизациски вредности?!

Зошто, македонски народе, се предаде така лесно, 
молчешкум, седејќи дома пред телевизори, и чекајќи 
ѓубрињата Заев, Шекеринска, Димитров, Ахмети, Џа-
фери, Османи, Коѕиас, Ципрас, Рама, Борисов, Хан, 
Могерини, Жбогар, Тимоние и Бејли, тој куп никак-
веци, орев да не им земеш од рака, да те однесат во 
некој „подобар“ живот и во некој „волшебен, поубав“ 
евро-атлантски свет?! Не, најмили мои, тие се нашите 
црни гробари и гробари нашата татковина Републи-
ка Македонија, гробари што нас како народ топтан нс 
носат „на оној друг свет“, од каде што веќе нема вра-
ќање!

Не седете дома и, надевајќи се на невозможното 
и неостварливото, не гледајте го на телевизија умо-
болниот парламентарен ритуал на нашиот национа-
лен погреб! Готово е, остануваме без сопственото 
име и без сопствениот дом! Не надевјате се дека тоа 
нема да се случи, зашто откако, со сите незаконски 
средства и каубојски револверашки методи се до-
грабија до власта се случи токму сето она за што 
трубеа дека никогаш нема да се случи! Безобѕирната 
уличарска лага и подмолната измама и заведување за 
нив се единствената смисла и начин на живеење! Што 
поперверзно, што полигаво – тоа поуспешно!

Македонски народе, знај дека чукна последниот час, 
и, еве, штотуку отчукуваат навистина и последните 
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минутки! Тие невидени гнаси, тие нелуѓе, тие сеништа 
на најмрачното во човекот, тие клети трговци што нс 
предадоа и што нс продадоа на нашите баш-душмани 
– тие треба веднаш, на клоци да летаат во Вардар и 
низ Вардар! Не им е местото во нашиот највисок на-
ционален претставнички дом и во владата што ги за-
земаа со државен удар, каде што сега, со филџан в рака, 
мирно го приведуваат кон крај својот мрачен ниет, 
најбанално, „без истрелан куршум“, административно 
сосема да нс пребришат, додека ние си мислиме и 
се надеваме дека тоа што се случува всушност не се 
случува, дека ни се причинува, и оти македонската на-
ционална смрт е само обична медиумска фама.

Не, мил мој македонски народе, не се лажи повтор-
но, тоа не е фама, тоа е еден бестијален, манијакален, 
лудачки риалити шоу во кој ѓубрињата мајсторски нс 
вовлекоа, нс вцицаа, и од кој сега може да се избега 
само со истовремен општонационален бунт, и тоа овој 
час, веднаш, во сите македонски градови и села, на сите 
работни места, во сите институции, со општ бојкот и 
општа парализа на државата! Немаме друг спас! Ци-
вилизациска Смрт или цивилизациска Слобода!

И, да не се лажеме: нема ништо од изборите! Далеку 
е тоа Сонце! Далеку е Слободата! Доколку чекаме со 
следните избори од власта да се симне оваа збудалена 
криминална и кримогена диктаторска клика, ние 
нема да ја презимиме ниту оваа „зима на нашето не-
задоволство“ во својот единствен и најтопол дом, во 
својата единствена татковина Република Македонија, 
туку – и тоа не само симболично! – ќе бидеме нато-
варени во евро-атлантски логорски, бегалски ваго-
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ни, упатени кон Никаде, со ознака на ракавите „Се-
верна“!

Затоа, долу сите партиски опозициски суети и 
меѓусебни политички натпревари! Ова веќе одамна 
не е прашање на големина на партиите по бројот на 
членството, или спротивставување и натпреварување 
на идеологии и светогледи! Ова е судбоносно праша-
ње за спас на Македонија која ни отиде поѓаволите! 
Само безрезервно и решително надпартиски здружена 
и обединета сета опозиција, заедно со сите други ис-
тоимислечки граѓански организации, може веднаш да 
се здобие со сеопшта доверба на изневерениот и изма-
мен македонски народ и на сите граѓани на Република 
Македонија, и енергично вонинституционално, со це-
лосен бојкот и „виртуелна кома“ и парализа на забо-
лената држава, нагло и успешно да ја повлече рачната 
кочница непосредно пред најдлабокиот амбис, на че-
кор до смртта!

Има ли Македонија така храбар и решителен лидер 
што јасно и недвосмислено ќе се издигне над бавното 
македонско, партиско-бирократско секојдневие, соод-
ветно за некои други, смирени, бавни времиња, но не 
и за овие пресудни, драматични моменти на целосен 
национален ужас и очај, во кои безмилосно ни ја че-
речат државата?!

Знам, се чини апсолутно неверојатно, но токму вак-
вите најтешки и најпресудни моменти во историјата 
неретко раѓаат и особени личности, кадарни околу 
себе силно и цврсто да го обединат и кон Слобода да 
го поведат својот народ.
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Во спротивното, едноставно сме осудени на тоа цр-
ниот национален некролог, што во пизда-парламен-
тот сега забрзано го довршуваат, да ни го залепат веле-
предавникот Заев и неговите компартиски и големо-
албански мрачни сеништа од трагичниот „евроат-
лантски“ психопатолошки бал на вампирите?

3 декември 2018, Република.мк Online
Се ближи крајоt на нашаtа Евро-Аtланtида!
https://republika.mk/986689

Gerardus Mercator – Jodocus Hondius: “Macedonia, Epirus et Achaia”, 
Амстердам, 1620, бакропис. Мапата ја покажува целосната географ-
ска територија на Македонија, со богата македонска античка, но и 
современа топонимија. Во реализацијата на оваа мапа Меркатор се 
потпирал врз делото на Гасталди. Во левиот долен агол – барокнен 
свиток со мртовечка глава и со насловот на картата. Збирка на Алдо 
Климан.
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18 декември 2018

НОБЕЛОВСКА НОМИНАЦИЈА ЗА ЕТНОЦИД

Гангстерите не се срамат од ништо, а етерот и харти-
јата трпат сс и сешто. Така и оваа ступидна ултрапро-
пагандна прошетка од Скопје до Атина на мрачната еки-
па за „славно“, „нобеловско“ „успешно“ довршување на 
црниот етноцид врз македонскиот народ се обидува, со 
идиотската номинација на Заев и на Ципрас за Нобело-
ва награда за мир, пред македонската и меѓународната 
јавност од гомно да направи и да послужи пита.

Но, единственото нешто што е сигурно, покажано и 
докажано, е тоа дека сите тие што беа и што сеуште се 
длабоко инволвирани во ова дведецениско, страшно, 
криминално, антицивилизациско замешателство око-
лу Македонија, од меѓународните смрдени гнасови, до 
домашните шпионски димитровски ѓубриња, платени 
од ЦИА да работат против својот народ, и тоа од ми-
нистерската позиција во владата, од срцевината на 
националната државност, па сс до најпатолошкиот ве-
лепредавник на светов, квислиншкиот премиер Зоран 
Заев – тоа е дека успеаја само од убава домашна пита 
да направат црно меѓународно лајно.

Е, за тоа, мајмуни едни, не се доделува Нобелова 
награда. За тоа се оди во затвор. Но кој високо лета 
– ниско паѓа! А така ќе биде и со номинираниот „но-
беловец“, црпнат од муртинската нива, Заев, и со сета 
негова велегангстерска и велепредавничка дружина, 
иако сега тоа се чини невозможно.

Етноцидот на македонскиот народ и уништување-
то на Република Македонија сепак не е уривање на 
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Берлинскиот ѕид, или укинување на апартхејдот во 
Јужна Африка. Овие двајца ситни балкански надри-
политичарчиња, Заев и Ципрас, што сега ги гледаш, 
а утре, по изборите, едноставно ќе ги (с)нема, се са-
мо трагикомични крим-кловнови во глобалистичкиот 
циркус кој, еве, за жал, сеуште има верна публика на 
ридестиот Балкан.

За волја на вистината, на САД, ЕУ, НАТО, ЦИА, 
Грција, Бугарија и Албанија ќе им беше многу поед-
ноставно сите заедно, синхронизирано, физички, вое-
но да ја нападнeа Македонија со сите расположливи 
сили и средства и ќе ја сотреа веднаш. Но моралните 
ѓубриња секогаш сакаат да испаднат многу фини, го-
спода, демократични, почитувачи на правната држава 
и на меѓународното право, па врз Македонија решија 
да го испробаат најсофистицираниот свој освојувачки 
беспилотен пронајдок – административно самоубис-
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тво и парламентарно самоукинување на нацијата и на 
државата.

Меѓутоа, се покажа дека тоа и не е баш така лесно 
и едноставно. Се покажа дека не можеш да правиш 
баш сс што сакаш, а истовремено да ги почитуваш 
Уставот и законите, па почнаа да се преправаат дека 
ги почитуваат македонскиот Устав и законите. Но и 
нивното виткање и преправање дека се супердемокра-
ти и супер граѓански хуманисти и легалисти воопшто 
не им помогна, и не издржаа ниту еден официјален 
протокол на донесување на за државата важни за-
кони, или пак потпишување на важни меѓународни 
договори, до крај да се спроведе според уставните и 
законски одредби, па си ги отпуштија цревата и почнаа 
сс да си тераат на своја рака, проверено гангстерски, 
насилнички, незаконски: најнапред извршија државен 
удар во Собранието, потпишаа смртно штетен дого-
вор со Бугарија, незаконски и со сила донесоа „Закон 
за албанскиот јазик“, го потпишаа капитулантскиот 
договор со Грција, ја погазија референдумската од-
лука на мнозинството македонско население за не-
прифаќање на тој договор, безобѕирно ги уценија и 
скапо ги поткупија осумтемина пратеници за отворање 
на процедурата за промена на Уставот, ги игнорираа 
законските обврски најважните документи за држава-
та да ги потпишува претседателот на Републиката, се 
изгубија во тендерскиот криминал, во хистеричната 
целосна партизација на државата, во воведувањето 
и зацврстувањето на полициска држава и внесување 
длабок страв меѓу граѓаните. Со еден збор, станаа 
официјални државни разбојници! А како такви ги 
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официјализира и безобѕирниот меѓународен неоко-
лонијалистички џган, кој не престана да измислува 
најразлични видови светкав (но сепак јасно проѕирен) 
целофан во кој сиот тој морален заевски измет ќе се 
завитка за да личи на демократија и на голем ци-
вилизациски дострел.

И еве, така посегнаа и по нобеловска номинација за 
ЕТНОЦИД врз македонскиот народ и за уништување 
на Република Македонија.

Ах, какви невидени ѓубриња и кретени се и тие што 
тоа го обмислија и бесрамно ги девалвираат значењето 
и угледот на Нобеловата награда, како и тие двајца 
бедни „нобеловци“ што така кретенски ја прифаќаат 
номинацијата. Треба навистина да си опериран и од 
последната трошка мозок, и од последниот атом морал, 
за да помислиш и да поверуваш дека за оваа надреална 
криминално-политичко-воена свинштина, за овој нај-
софистициран ЕТНОЦИД над македонскиот народ, 
невиден и незапомнет во таква форма од кога постои 
човечката цивилизација, си заслужил да се наредиш 
меѓу најголемите хуманисти во светот. Кретени!

Се разбира, нема да има ништо од тоа! Тоа е само 
уште еден од оние дебилни, надувани, лубриицира-
ни шарени заевски презервативи што треба бучно 
и „сликовито“, застрашувачки да се распрсне над 
Македонија и над целиот Балкан! Но кога и оваа 
„нобеловска“ луња во чаша вода ќе се смири, Зоран 
Заев засекогаш ќе си остане беден, аморален веле-
предавник и криминалец кој со насилство, измами и 
дебело платена и поткупена „револуција“ поддржана 
од големоалбанските неранимајковци и терористи ја 
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инсталира својата Црна Хунта, а пак фашистоидниот 
данаец Ципрас ќе си се врати во својата агонична грчка 
општествено-политичка и бедна економска реалност, 
до првите следни избори, по кои само ќе може да им 
објаснува на копартијците како било и што било, и 
ништо повеќе од тоа.

Останува само уште, незадоволни од овој и ваков, 
сосема сигурен неуспешен, лубрифициран презерва-
тивски исход со „нобеловската“ номинација за ЕТНО-
ЦИД, меѓународните заебанти со невиниот македон-
ски народ, да предложат НАСА со имињата на Заев и 
Цирас да именува две новооткриени ѕвезди опашарки 
во бескрајниот морален цивилизациски вакуум и не-
прегледниот и бесконечен семир на неизмерното гло-
балистичко лудило.

Мил мој македонски народе, знам, знам дека сега 
ти звучи шокантно и застрашувашки и оваа најнова 
евтина и ступидна пропагандна меѓународна шарада со 
„номинацијата“, зашто таа е и обмислена да застрашува 
и негативно да импресионира, но не се лажеш во своите 
најдлабоки чувства и уверувања, сосема си во право 
кога во себеси си шепотиш, зашто во Македонија не 
смееш тоа гласно да го изговориш, дека глупавиот цар 
Трајан Заев има големи магарешки уши и оти е само 
еден најобичен уличарски неранимајко на кој ниту сто 
Нобелови награди не би му помогнале да се искупи 
за своето невидено и непоправливо велепредавничко 
Зло што им го нанесе на македонскиот народ и на Ре-
публика Македонија.

18 декември 2018, Република.мк Onlne
Нобеловска номинација за еtноцид
https://republika.mk/nobelovska-nominacija-za-etnocid/
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ПЛАЦЕБО КОЛУМНА

И заболените од најтешки болести имаат многу по-
голема шанса да се излечат и да преживеат доколку 
веруваат во своето оздравување, одошто оние што со-
сема т се предале на болеста.

Така е и со македонскиот народ. Поради страшниот 
заевски и меѓународен разјадувачки антимакедонски 
карцином, се чини дека мојот македонски народ сосема 
дигнал раце од себе си, од својот можен опоравок и 
целосно оздравување.

Па и неколкуте ретки, мошне храбри и достоин-
ствени, слободномислечки македонски интелектуал-
ци што им даваа силен јавен отпор на деструктивната 
заевска глупост, лудило и национален злостор, и ука-
жуваа на неговиот безочен велепредавнички проект за 
етноцид врз македонскиот народ и разурнувачки атак 
врз нашата единствена татковина Македонија, сега, еве, 
еден по еден, полека стивнуваат, попаѓаат во скепса, во 
тешко разочарување од сите оние (т.е. од речиси целата 
македонска интелигенција) што можеа да сторат многу 
за на време да т застанат на пат на малигната Болест 
на Заевштината во нејзиното наврапито, иако сосема 
очекувано и предвидливо надоаѓање, или барем да ја 
попречат во нејзиниот најагресивен развој и експанзија 
на нејзините подмолни метастази, во нејзиното опасно 
пламнување и стравотно брзо и целосно опожарување 
на сс што е наше, македонско; и кај тие наши првенци, 
за жал, полека исчезнува и последната надеж дека барем 
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самиот македонски народ, иако изневерен од разни 
страни и длабоко разочаран и исплашен, ќе најде сили 
да се самоорганизира како толкупати во најтешките 
моменти од својата историја, и оти нема сосема да 
се предаде, да дигне раце од себе си, од целокупното 
свое пребогато и прераскошно национално културно-
-историско минато и наследство, и од својата иднина. 
Но се чини дека тоа самопредавање на смртната де-
структивна болест дефинитивно се случува: македон-
ските срца се скршени, очајот превладува, се гасне чув-
ството и уверувањето дека отпорот е можен и оти во-
општо има смисла.

Но, мили сестри и браќа, Македонки и Македонци, 
целта на суровите тирани и на незаситните грабежлив-
ци и освојувачи е токму тоа, со најприземни и најпри-
митивни, длабоко навредливи, нецивилизирани, неху-
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мани методи на политичко и силеџиско, уличарско 
надвикување, со насилнички закани, уцени и физички 
напади, претепувања, со кривични обвиненија, поли-
тички судски процеси и затвори, со проверени методи 
на масовно осиромашување, со вештачки создадена 
економска зависност, со отпуштање од работа на сите 
неподобни и „одвишни“, и нивно мачно и бескрајно 
должничко ропство, апсолутно да ве понижат, да 
ве замолкнат, да ве згазнат и да ве потиснат до под 
земја, и крвнички да ви ја убијат и последната трошка 
самодоверба и желба за живот, да ви ги поништат и 
погазат човечкото и национално достоинство и само-
почитување, и во вас да го всадат најцрниот вирус на 
самопрезир и ропска понизност, и сосема да ви ја од-
земат секоја надеж и смисла.

Кренете глава! Сите ние сме деца од славното ма-
кедонско колено! Но не онака како што циничните 
наши мрзители и воинствени поробувачи бедно го 
сведуваат тоа на неков си болен, задоцнет, романтичен 
национализам во денешново божемно „космополит-
ско, граѓанско“ време, а всушност време на марсовци 
со испрани мозоци. Не!

Само погледнете во своите тивки души, и што ќе 
видите и што ќе чуете таму: благородно, топло ма-
кедонско семејство, свртено кон својот дом и кон 
среќата на ближните; искрено и мирољубиво прија-
телство кон соседите, независно од сите постојни раз-
лики; работливост, љубов, ведрина и песна; пред сс и 
над сс преубава и ненадминлива македонска народна 
песна и музика, родена во нашите старински, тради-
ционални христијански домови, по нашите прекрасни 
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села, по убавите високи чардаци, по убаво наредени-
те наши македонски соби со минделаци, јамболии, 
мусандри и шише-тавани, крај нашите опеани чеш-
ми шарени, води студени, по сокаците на нашите 
преубави градови низ цела Македонија, и Вардарска, 
и Пиринска, и Егејска, и Мала Преспа и Голо Брдо, и 
Гора (што и да си мислат и да лаат глупаците и пре-
давниците!), низ нашите раскошни кории и поли 
планински што го вдахновуваа старинскиот, неспи-
томлив македонски кавал да ја разлее сета своја длабока 
топлина и убавина низ целата околна природа, сс до 
првите куќи по селата, сс до нашите староградски 
предградија... ќе ги видите нашите достоинствени 
цркви со високи, горди, ѕвонливи камбанарии, и за 
радост и за тага, нашите чудесни манастири со сребрени 
кубиња под бескрајното оѕвездено небо, срцето и ду-
шата на македонскиот традиционален живот и култура, 
на нашите распеани и разиграни народни собори, но и 
на европското средновековно и подоцнежно фреско-
сликарство, ненадминливо во својата посебност и 
таинствена убавина, во која се вткаени изворните ма-
кедонски амбиенти, но и ликовите на  обичнот ма-
кедонски човек од времето, живописи чии бои со 
длабока, света почит ги шепотат нежните нијанси на 
нашата македонска почва, на нашите родни ниви, лоз-
ја и градини, на нашата топла мајчинска македонска 
земја, што со векови нс раѓала, нс хранела, нс кревала 
на нозе, нс учела како да го сакаме секое човечко и 
секое друго божјо суштество, чудесните бои на топла 
кал по ненадејни есенски порои и на трепетливата 
летна прав по селските џадиња по кои под нашето 
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благо македонско сонце цапале растрчаните ноџиња 
на децата од безбројните македонски поколенија.

Само послушнете, мили мои, во своите македонски 
души, во отчукувањето на своите македонски дамари, 
и јасно ќе ги чуете решителните, храбри чекори на 
нашите комити, на нашите славни војводи, нашите 
партизани, на нашиот обичен македонски човек, на 
нашите дедовци и татковци кои во најпресудните мо-
менти од историјата, решавачки за судбината на својот 
македонски народ знаеја кај им е местото – во првите 
редови за одбрана на Татковината, зад пусиите карпес-
ти и камени, а кога за нив „камен тешко се наоѓал“, 
зад своите гуњи и грутки крвава земја, „до сека бука 
комита, до сека вода војвода“. Послушнете во себе, во 
најинтимниот дел на својата македонска душа, и ќе го 
чуете силното тропање на коњските копита на нашите 
славни комити и војводи на македонскиот побунет, 
кренат, вооружен и непокорен народ. Во секое наше и 
ваше срце, мил мој македонски народе, чука дел од тие 
храбри срца на нашите достоинствени предедовци, 
дедовци, татковци, од кои многумина и најдиректно, 
од поколение до поколение, до нас самите, до вчера, 
ни ги пренесуваа старинските аманети за чување на 
најважното богатство на македонскиот народ, по цена 
на животот и смртта – СЛОБОДАТА!

Затоа и денес, во предвечерјето на крајните велепре-
давнички потези, јасно и гласно ќе повториме дека 
никому, никому не му го даваме нашето – нашата Тат-
ковина Македонија!

И сега кога е најтешко и се чини сосема безнадежно, 
мораме да си дадеме нова сила, да веруваме во оздра-
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вувањето и повторно органско консолидирање на на-
шата нација!

Ништо, ништо не е готово! Велепредавството на 
една Црна Клика не е и не може да биде мерило за 
целиот македонски народ! Мораме со сите сили да 
се бориме против Болеста на Заевштината! Не ги при-
знаваме и никогаш нема да ги признаеме насилно 
донесените закони и незаконски потпишаните капи-
тулански меѓународни договори, и нема никогаш на-
ционално да го легализираме неизмерниот злостор што 
сегашнава ненародна, велепредавничка и големоал-
банска квислиншка влада на Зоран Заев го изврши над 
македонскиот народ и над Република Македонија!

Ќе помине и ќе заврши и неговото, а од него на бу-
ништето на историјата засекогаш ќе остане само еден 
грд, свиткан и скршен ’рбет на црн велепредавник.

20 декември 2018, Република.мк Online
Плацебо колумна
https://republika.mk/kolumni/placebo-kolumna/
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Алдо Климан (фото: Далибор Талајиќ, Ровињ)

Алдо Климан, македонски и хрваtски pисаtел, pроzаисt, pоеt, 
есеисt, лиtераtурен криtичар, pреведувач, новинар, иzдавач. Ав-
tор е на неколку книги краtки раскаzи, pесни и книжевни криtики, 
и член на Друшtвоtо на pисаtелиtе на Македонија и на Друшtво-
tо на хрваtскиtе pисаtели. 

Роден е во Биtола во 1950 година, а деtсtвоtо и младосtа ги 
pоминува во Скопје, каде шtо се школува. Основноtо обраzование 
го zавршува во училишtаtа „11 Окtомври“ и „Куzман Јосифовски 
– Пиtу“ во Скопје, средноtо во гимнаzијаtа „Орце Николов“, а 
книжевносt диpломира на Филолошкиоt факулtеt на Универ-
zиtеtоt „Св. Кирил и Меtодиј“ во Скопје. Неколку години рабо-
tи како новинар во Радио и Телевиzија Скоpје, а од 1982 живее и 
соzдава во Пула, Реpублика Хрваtска, каде шtо pрофесионално 
се zанимава со иzдавачка дејносt. Органиzаtор е и сpодвижник 
на македонскаtа национална zаедница во Исtра и во Хрваtска, 
и еден од основачиtе и pреtседаtел на Македонскиоt кулtурен 
форум од Пула.  


