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Постојат два вида на луѓе: 
 
 

Првиот вид, се трудат да ги прифатат работите што не 
можат да ги променат. 

 
Вториот вид, се трудат да ги променат работите што не 

можат да ги прифатат. 
 
 

Човекот од чии успеси е инспирирана оваа книга, на сите им 
е јасно, му припаѓал на вториот тип на луѓе. 

 
 
 

Кога се родил Александар, бил „Александар, син на Филип“. 
 

Кога умрел Александар, зад себе оставил низа од дотогаш 
невидени победи и успеси. 

 
За сите времиња од тогаш па наваму, Филип сите го знаеле 

како „Филип, таткото на Александар“. 
 
 
 

Нам денеска ни чини чест кога некој ќе ни каже дека сме ние 
„Македонци, потомци на Александар“. 

 
Зарем нема да ни биде поголема чест да напредуваме толку 
многу, па да велат сите за Александар, „Александар, предок 

на Македонците“? 
 

Би сакал оваа книга да ја сфатите како прв чекор на патот 
како да постигнеме да се случи токму тоа. 

 
 

Читајте и размислувајте со своја глава. 
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Што е идејата на оваа книга? 
 
Иако сеуште не сме чуле наредба од владата да се постави слика 

од Александар Велики во секоја канцеларија во државните фирми 
и институции и во секоја училница во државните училишта (по 
примерот на другарот Тито на времето), сепак, мора да се признае 
дека во последниве години Македонија повторно започна да го 
открива својот најголем херој. 
Во книжарите ширум земјава во последно време драматично се 

зголеми бројот на книгите кои се нудат за продажба и кои за своја 
тема го имаат Александар Велики. Тие раскажуваат за неговите 
потекло, успеси, падови, смрт, живот, пријатели, непријатели... 
Но, барем јас колку што сум запознаен, ниту една книга, барем 

ниту една од оние што може да се најдат во Македонија, не 
зборува за тоа – што може да се научи и да се употреби како поука 
од неговиот живот, во денешното време од страна на нас, 
денешните Македонци. Ниту една.  
Затоа и е напишана оваа книга која сега ја држите во рацете. Но 

не за да биде таа „едната“ книга. Туку првата книга од овој тип. 
Сигурен сум дека мојата книга не е првата книга што сте ја 

прочитале за Александар Македонски. Затоа, ова не е биографска 
книга, ниту пак во неа премногу ќе се задржувам на историските 
детали. Тие работи верувам дека секому му се познати. Оваа книга 
не е едукативна, туку е провокативна. Затоа се надевам дека нема 
да биде и последната книга која ќе ја прочитате за ликот и делото 
на Александар. 
Впрочем, токму тоа е и значењето на онаа чудна слика која ја 

поставив на насловната страница. Тоа е на некој начин симбол, 
или лого на ова мое литературно дело. Затоа што сосема одговора 
на пораката на книгава: 
Во средината има еден црвен круг ограничен со линија со црна 

боја и во кругот со жолто е напишана буквата М. Тоа е буквата 
која стои на почетокот на името на нашата земја, Македонија. Но, 
значењето на таа буква кој сака може да го сфати и поинаку: како 
кратенка за „мислење“ или за повикот „мрдни!“ или како прва 
буква од зборот „мотивација“. А јас најмногу би сакал да биде 
сфатено како: „менување на македонскиот менталитет!“. 
Буквата е жолта бидејќи таа боја асоцира на енергија. А токму за 

реализација на идеи од типот на мислење, менување и 
мотивирање е најмногу потребно тоа – енергија. 
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Таа буква стои во црвен круг кој не е отворен, туку е затворен со 
црна линија. Симболиката на кругот означува дека не постои еден 
правец кој може да се земе, туку дека има безброј алтернативи.  
Симболиката на затворениот круг означува пак дека секоја од 

тие безброј алтернативи е недостижна за оној кој е внатре во 
кругот (а тоа сме ние!) сЀ додека тој не се обиде да излезе.  
Црвената боја на која стои буквата М ја симболизира крвта на 

сите оние кои ги положиле низ вековите своите животи за да 
буквата остане истата, за Македонија да остане Македонија и да 
остане македонска.  
А надвор од кругот, кој може да се гледа и како копче со кое се 

става во погон некоја машина е – големо зелено поле. Зелената 
боја отсекогаш е симбол на животот, симбол на можностите кои ги 
нуди неограничената слобода на мислата и делувањето. 
Тоа е светот во кој ние живееме денеска, свет глобализиран и 

поврзан со најсовремените комуникациски технологии, свет кој е 
отворен за нас, иако ние (во кругот) сме затворени за него. 
Токму тоа го означуваат и стрелките кои излегуваат од кругот, 

стрелки со иста боја како буквата во центарот на тој круг. Жолти, 
оти симболизираат енергија и напор, кои мора да се вложат 
доколку сакаме светот да стане наше поле. Затоа и се шестнаесет 
стрелки, како асоцијација на Македонската ѕвезда со шестнаесет 
краци – симбол под кој нашите најуспешни предци го овековечија 
името на нашата земја пред 2300 години. 
Тоа е, накусо објаснето, значењето кое јас му го припишувам на 

симболот што е ставен на насловната страница од мојата книга. Се 
надевам дека по прочитувањето на и размислувањето за 40те 
глави кои следуваат, и вие ќе го прифатите тоа значење.  
Но, пред да почнеме со поуките од успесите и неуспесите на 

најголемиот македонски водач на сите времиња, не можеме, а да 
не ги изнавредиме малку Грците. Како древните, така и модерните.  
СЀ што ние денеска знаеме за Александар Велики сме го дознале 

од античките грчки историчари. Римјаните кога пишувале книги за 
Александар, ги препишувале податоците од грчките книги.  
Древните Македонци, ако и оставиле некои записи за својот 

голем крал, тие се изгубени или намерно уништени низ вековите 
кога македонската држава не постоела. Затоа, многу од имињата 
на личностите и регионите поврзани со животот на Александар и 
со историјата на античка Македонија се темелно грцизирани. А 
дополнителни потешкотии внесува и фактот што старите Римјани 
грчките зборови ги латинизирале.  
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На пример, ако Грците некој странец (негрк) кој најверојатно се 
викал Бардуљ (на илирски) го пишале во своите книги како 
Βάρδυλλις, денешните историчари имаат навика да го читаат 
неговото име како Бардилис. Од друга страна, старите Римјани го 
пишувале неговото име или како Bardyllis или како Bardullis и го 
читале и во двата случаи како Бардулис. 
Ако не сте знаеле, начинот на кој старите Грци ги читале своите 

букви и начинот на кој модерните Грци ги читаат истите букви е 
прилично различен. Со примерот на Бардуљ: древните Грци 
буквата што ние денеска ја знаеме како „ипсилон“ (Y) ја 
нарекувале „упсилон“ и во напишаните зборови ја изговарале како 
ние што ја изговараме „у“. Поточно, нешто меѓу „у“ и „и“.  
Реката Струма (која тече во Пиринска Македонија и во која се 

влива реката Струмица која тече низ истоимениот град), со име 
што на латински се пишува Strymon, нЀ лажаат нашите филолози 
дека во антиката се викала Стримон. Реката не се викала Стримон, 
туку и самите древни Грци кои го запишле тоа име ја викале 
Струмонас. Тоа име го чуле од тогашните локални жители кои 
реката покрај која денеска живее истиот народ како и во антиката 
најверојатно ја викале исто како денеска што се вика – Струма. На 
модерниот грчки јазик навистина се изговара Стримонас, ама 
античките Грци не зборувале идентично како сегашниве.  
Древните Грци биле полуписмени луѓе, а нивните денешни 

потомци не се ништо подобри. За да биде бељата поголема, 
нашите историчари и лингвисти, кога ги транскрибираат античките 
имиња наместо да одат со античкиот изговор (кој иако не е 
целосно точен, сепак е поблиску до реалниот) се држат до 
новогрчкиот изговор. Понекогаш, барем. 
Така, градот кој древните Грци го викале Атена (со меко „т“) 

нашите историчари го нарекуваат приближно како што денешните 
Грци го изговараат - Атина. Ама, античкиот град кој старите Грци 
го нарекувале Тебаи (пак со меко „т“) а модерните Грци го викаат 
Тиваи, нашите лигвисти ниту го викаат по старогрчки, ниту по 
новогрчки. Туку измислуваат некој сосема нов збор – Теба. Од 
друга страна, ако ве интересираат податоци да најдете на 
интернет (на англиски) за тој древен град, не помага ни на 
македонски, ни на старогрчки, ниту пак на новогрчки да го 
пишувате името, туку морате на англиски, кое пак гласи Thebes. 
Старите Грци, како што реков, биле полуписмени луѓе. Многу 

често, ако не знаеле да го напишат како што треба името на некој 
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странец, го крателе името, а и го модифицирале тоа што останало 
од оригиналниот назив во форма што би имала грчки призвук.  
Прв пример: Наместо да напишат име на еден индиски крал од 

времето на Александар барем блиску до оригиналот - Чандрагупта, 
тие го прекрстиле во Сандротикос. Ај разбирам дека немале буква 
„ч“ (затоа ли не знаат Грците за човечност, чесност и чисти 
намери?) ама имале буква „г“ (гама) па можеле да го пишат барем 
Сандрагупта. Ама не! 
Втор пример: персискиот принц Вакшуварда (така го нарекуваат 

денешните ирански историчари, а тие најубаво си знаат како им се 
викале битните ликови од нивната сопствена историја) Грците го 
пишале така деформирано што ако барате на интернет податоци 
за него ќе морате да пишете Oxyathres (Грците немале и сеуште ја 
немаат ни буквата „ш“ но тоа не ги спречува да шират 
шовинистички шпекулации). Според препорачаната транскрипција 
во модерниот македонски јазик, ова име би требало да го 
изговараме како Оксиатр. Само, на што ќе личи убавото име 
Вакшуварда да го изгнасиме до речиси неизговорливото „Оксиатр“ 
збор што и онака е бесмислен, оти е продукт од една грешка 
поради неписменост на старите Грци, трапава латинизација поради 
невнимание на старите Римјани и конечно глупост и немислење со 
своја глава на сегашните македонски лингвисти?   
Слично, реката во Индија на чии брегови се одржала значајната 

битка меѓу Македонците и некои индиски војски кои имале и 
слонови во својот состав и која река на индиски се викала Витачта, 
грчките историчари кои Александар ги водел со себе ја пишале 
поинаку, па ако ја барате Битката кај Витачта на интернет, морате 
да пишете Battle of the Hydaspes.  
Примери такви има еден куп, а секако најапсурден е примерот со 

еден крал на градот Сидон во денешен Либан, кој што крал 
владеел токму кога Александар Велики пристигнал во тие краишта, 
и кој крал (според локални, негрчки историски записи) се викал 
Абдастарт – име кое на тамошниот семитски јазик значело „слуга 
на (божицата на љубовта) Астарте“.  
Античките грчки историчари ако сакале да го преведат тоа име 

можеле да го пишат како Афродизиос или некако така, име кое во 
својот корен ќе го има името на грчкиот еквивалент на Астарте – 
Афродите. Ама не, тие го избришале „абда“ од почетокот, а она 
што останало го прекроиле во името Стратон. Тоа име пак, на 
грчки јазик има некаква етимологија со зборот „стратегос“ што 
значи „војсководач“ и оној кој не знаел за вистинското име на 



 16

кралот „Стратон“ би си помислил дека оригиналното име му било 
нешто во врска со војски, војни, заповедништво на армии – а 
всушност името значело „слуга на божицата на љубовта“. 
Се вели дека полошо од човек кој не знае и знае дека не знае е 

човек кој не знае и не знае дека не знае. Или, со други зборови, 
полошо од неписмен човек е полуписмен човек. Со горниот 
пример, древните Грци покажале дека паролата „водете љубов, а 
не војна“ ја сфаќале токму спротивно. Од име поврзано со слуга и 
со љубов направиле име поврзано со водач и со војна!  
Главниот град на античка Македонија се викал (по грчки извори) 

Пела, и тоа демек значело „камен“ или „карпесто место“. Можеби 
Македонците на својот јазик (кој бил многу сличен на нашиот 
денешен јазик и од кој впрочем потекнуваат сите модерни 
словенски јазици), својот главен град го викале Каменица или 
Карпош, или Камењане, или Карпалак т.е. Карпела а Грците само 
го скратиле првиот слог за да им звучи попријатно? 
Градот што нашите историчари нЀ тераат да го викаме Ајга, или 

Ајгаи, или Еге (а на некои наши телевизии кога нестручно 
преведуваат документарци од англиски го викаат и Ејџи!) има 
грчка етимологија која го поврзува името на градот со грчкиот 
збор за „коза“. Дали тој град не се викал можеби на древниот 
македонски јазик нешто приближно како Козјак или Козле? 
Но, зошто Александар водел со себе само и единствено грчки 

историчари? Зошто не повел Македонци, кои имале, ако му се 
верува на едно ново и сеуште многу контроверзно толкување на 
средниот текст од „каменот од Розета“, прилично поприлагодливо 
писмо со кое многу попрецизно можеле да се запишат зборовите и 
имињата од туѓите јазици? 
Зошто? Е па затоа што во древните времиња, се сметало за знак 

на вистинска машкост да се посвети животот на војување и на 
освојување. Оние кои се занимавале со наука или литература (а 
тука спаѓаат и философијата и историјата) биле сметани за 
феминизирани. А бидејќи во древните времиња никој не бил 
пофеминизиран од древните Грци, веројатно затоа нашите предци, 
древните Македонци, сметале за сосема природно и општествено 
корисно, на своите грчки слуги да им го доверат пишувањето на 
историските и биографските записи. Всушност истото го правеле и 
старите Римјани, па затоа првите историски записи во античкиот 
Рим биле напишани од Грци.  
Ми се чини дека на некои од горепоставените прашања никогаш 

нема да го дознаеме одговорот, и тоа најмногу поради фактот што 
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имаме историчари кои не мислат со своја глава, ами невешто се 
обидуваат да ги транскрибираат древните Грци на новогрчки.  
Но, во држава како жалнава ни Македонија, тоа се разбира не е 

изолиран случај. Еден француски владетел кого Французите го 
викаат Шарл ние го викаме исто така Шарл (Де Гол). Но друг 
француски владетел кого Французите го викаат Шарл (Ле Мањ) 
ние го викаме – Карло (Велики)?! Ајде да прифатиме дека „велики“ 
е превод од „ле мањ“, но зошто Карло? Можеби некои луѓе после 
седумдесет години српско – хрватско културно ропство сеуште не 
можат да се ослободат од оковите ставени околу нивните умови од 
читање само српски и хрватски преводи на француски книги? 
Ако барате за кралот Филип на интернет (на англиски) податоци, 

морате да напишете Philip. Тоа име доаѓа од латинската 
транскрипција на грчкиот збор кој почнува со буквата Ф (фи) но 
таа буква старите Грци, за разлика од модерните Грци не ја читале 
како „ф“ ами како меко „п“.  
Кеопсовата пирамида во Египет не ја изградил фараон по име 

Кеопс, туку владетел чија титула Египќаните ја изговарале како 
„пер аа“ и кој имал име Куфу. Благодарение на Грците, „п“ од 
титулата станало „ф“, а „ф“ од името станало „п“. Ај сега најдете 
му ја логиката на тој систем...  
Старите Грци немале буква „в“, но новите Грци немаат буква „б“ 

(ја пишуваат со комбинација на буквите µ – „му“ и π – „пи“). Ако 
видите некаде напишано Μπόγδαν тоа да знаете дека се чита баш 
како Богдан. Ама со тоа не е сЀ по тоа прашање кажано, оти 
буквата што старите Грци ја пишувале и читале како „б“ (бета), 
модерниве Грци ја пишуваат исто, а ја читаат како „в“ (вита). Од 
тука, градот кој неговите сопствени жители го викале Бабили (ова 
значи „божја порта“) поради древните Грци, во Западна Европа 
сега го викаат Бабилон, а поради новите Грци и модерните 
македонски историчари кои одат по нивниот памет ние го викаме 
Вавилон. Да, да, Европа е токму „вавилонска“ (а не бабилонска) 
ороспија токму поради Грците.  
Е јас во оваа книга немам намера по грчкиот ум да одам (ниту по 

умот на модерните македонски „експерти и авторитети“ за 
античката филологија) и затоа повеќето имиња и географски 
поими ги пишувам на англиски (со ретки оправдани исклучоци, за 
кои ќе видите кои се). Повеќето географски поими и имињата на 
споредните ликови се пишувани на англиски, за да можете полесно 
да најдете дополнителни податоци на интернет за нив. Инаку, за 
подетално објаснување на навиката на старите Грци да ги 
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деформираат странските (негрчки) имиња при пишувањето, 
побарајте на интернет податоци за појавата Interpretato Graeca. 
Кoлку и да ги мразиме Грците, сепак мoраме да се соочиме со 

фактот дека ама баш сите антички извори за Александар Велики се 
од нивните антички историчари напишани.  
А токму консултурањето на античките историски записи е 

најдобриот и практично единствениот начин да се почуствува и 
разбере историскиот контекст на тоа време и на луѓето од таа 
епоха. Затоа, во мојата книга не користам дела на модерните 
историчари, ами строго на античките. При тоа, најмногу доверба 
им дадов на историчарите Plutarch, Diodorus Siculus и Arrian of 
Nicomedia чии дела ги најдов во англиски превод на интернет.  
Не дека и тие автори се безгрешни, оти знаат од време на време 

да прават очигледни фактографски грешки во поглед на 
хронологијата и бројноста на запленетите богатства и на 
завојуваните армии во битките, но – бидејќи пишувале едвај три 
до четири века по настаните за кои зборуваат, може да им се 
верува повеќе од модерниве историчари кои пишуваат дваесет и 
три века по епохата во која живеел Александар. А впрочем, 
модерниве историчари сите свои податоци ги црпат токму од тие 
древни историчари, па не гледав причина да ви прераскажувам 
нешто што некој веќе го прераскажал од некој кој веќе го 
прераскажал. Што поблиску до изворот – тоа почиста вода пиете. 
За илустрација: читајќи го Plutarch, дознав еден нов и непознат 

факт дотогаш за мене, а верувам и за многу други луѓе во 
Македонија. Кога во Индија на Александар му умрел коњот чии име 
ние го изговараме како Букефал, тој изградил град и го нарекол со 
името на коњот свој. Тоа го знаев и од пoрано, но не знаев дека во 
исто времe, изградил и друг град, во чест на неговото куче, и го 
нaрекол по имeто на тоа милениче, Peritas. Во неговата биографија 
на Александар Велики, Plutarch пишува дека токму песот Перитас 
на Александар му било омиленото куче. Ако имате две кучиња 
(Шарко и Мурго) и сакате да земете и трето – еве ви инспирација 
за името на новото кученце, директно од нашата славна историја. 
Сепак, кога човек зема податоци од антички историски записи, 

треба да внимава многу на што ќе му верува, а на што не, оти 
тогашните историчари имале навика редовно да ги растегнуваат 
историските факти за да им се вклопат во пораката која сакале да 
ја упатат до своите читатели. Самиот Plutarch признава дека не му 
е целта да пишува историја, туку биографија и дека одредени 
случувања ќе ги прескокне, а на некои ќе им даде поголемо 
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значење за да може да се фокусира на карактерот на историскиот 
лик кој е предмет на неговото раскажување. Верен на својата 
најава дека на фактите нема многу да внимава, овој историчар во 
својата книга за Александар Велики во еден миг ќе забега толку 
многу со искривување на реалноста, што ќе запише дека отровот 
со кој бил отруен македонскиот крал бил толку силен што морало 
да се носи спакуван во – внимавајте сега – магарешко копито (?!) 
оти ниту еден сад направен од било каков друг материјал не 
можел да ја издржи неговата силина. Што отров ќе беше тоа? 
Сепак, како што и самите ќе видите во текот на оваа книга, не се 

само древните историчари тие што ги растегнуваат историските 
факти за да се вклопат во заклучокот кој што сакаат да го изведат 
и пораката која што сакаат да им ја пренесат на читателите. 

  Сосема за крај на воведот, нешто и за карактерот на 
Александар Велики. Тој не бил совршен човек и имал свои маани, 
кои со тек на време, како му раснела моќта, станувале сЀ 
поизразени. Оваа книга не се обидува да го глорифицира, ами да 
го демистифицира тој човек. Тој понекогаш издавал наредби кои 
во денешно време би биле прогласени за воени злосторства, но во 
неговата епоха таквите дела не биле воопшто невообичаени. На 
Александар не треба да му судиме според стандардите од нашето 
време, туку според стандардите на неговото време, во кое имало 
многу побрутални војсководци од него. За својата епоха, тој бил 
напреден човек кој ширел цивилизација и прогресивни вредности. 
А впрочем, нели е малку лицемерно ние, чедата на XXиот век со 

сите негови холокаусти, атомски бомби фрлени врз градови полни 
со цивили, масакри на етнички и религиозни малцинства, гладови 
со милионски жртви предизвикани поради идеолошки причини, 
масивно загадување на околината и две разурнувачки светски 
војни – да нарекуваме некого „брутален“? Има ли право епохата во 
која што беа разурнати Хирошима и Нагасаки да ѐ суди на епохата 
во која што беше изградена Александрија? 
Но, доволно со воведот. Следуваат 40 поглавја полни со идеи, 

мудрости, заклучоци и нови сознанија. Во некои глави ќе 
забележите дека одредени податоци се повторуваат и дека исти 
работи се споменати и во други глави, но тоа не е случајно. Секоја 
глава е направена да се чита засебно, затоа што секоја глава 
содржи посебна порака. Се разбира, и целата книга со сите свои 
глави има една голема обединувачка порака, која се надевам дека 
самите ќе ја откриете – штом ќе ги прочитате сите глави.  
Пријатно читање! 



 20

Без Porus слоновите се ништо. Без слоновите Porus е 
ништо. Зошто би се плашел од нив заедно?  
 
Како ние, денешните Македонци, потомци на древните 

Македонци кои под водство на Александар успеаја да ги победат 
сите свои непријатели, од најситните до најсилните, да ги 
победиме најголемите непријатели на сегашна Македонија, нашите 
јужни соседи, Грците? 
Ова е особено тешка задача, ако се има во предвид дека нашите 

душмани се вешти политичари и дипломати, па на своја страна ги 
имаат скоро сите позначајни светски институции, кои сами по себе, 
се многу моќни. И бидејќи овие институции се на страната на 
нашите заколнати и вековни непријатели, нам ни се чини дека ние 
никогаш нема да ги победиме.  
Дозволете, во оваа прва глава од мојата книга да се обидам да 

ви докажам дека како што Александар успеал во Индија да води 
битка со слонови и да победи, така и ние можеме да водиме битка 
со Грците и нивните меѓународни „слонови“ (институции) и да 
победиме. И тоа на ист начин како што нашиот голем крал ја 
извојувал својата голема победа пред 23 века. 
Прво, малку историски „бекграунд“: кога Александар со неговата 

армија се впуштил во освојување на Индија, тој се соочил со 
непријател, моќен крал со име Porus, кој во својата армија имал 
вклучено и борбени слонови, големи животни со застрашувачки 
изглед какви што дотогаш Македонците немале видено и против 
кои не знаеле како да се борат (додуша, македонската армија во 
битката кај Gaugamela, неколку години пред битката со Porus, 
имала прилика да види дузина слонови во служба на Персијците, 
но немала прилика посериозно се „запознае“ со нив, па можеме 
слободно да апроксимираме дека прв пат навистина се соочиле со 
слонови Македонците баш во Индија). Ова било голем проблем, 
бидејќи коњите на македонската коњаница не биле тренирани да 
се борат со слонови, и се плашеле да јуришаат кон нив, и покрај 
наредбите на нивните јавачи, македонските коњаници.  
Бидејќи немало време да се изврши дополнителна специјална 

обука на нашите воени коњи, а било невозможно да се откаже 
одржувањето на битката (тоа би било протолкувано како пораз за 
Александар!) Големиот Македонец решил да ги искористи 
слоновите на непријателот како свое оружје против тој непријател. 
Александар ја испратил својата фаланга во напад и им наредил 

да направат сЀ што можат да ги исплашат слоновите со своите 
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долги копја и да ги натераат да се свртат во бегство. Александар 
знаел дека кога стотиците разлутени и исплашени слонови ќе се 
свртеле назад и ќе почнеле да бегаат, тие ќе се соочеле со 
остатокот од армијата на непријателот и доколку непријателот не 
реагирал навреме да се тргне од патот, ќе дошло до голема 
мешаница при што самите слонови ќе ги изгазеле војниците од 
сопствената (индиската) армија.  
Како што било планирано – било и изведено, за жал со големи 

жртви од наша страна. Тоа било најкрвавата битка со најголемите 
загуби на македонската армија од сите битки на Александар, но за 
индискиот непријател тоа било уште покрвава битка во која била 
збришана целата војска која се обидела да му се спротистави на 
налетот на Македонците. Поради илјадниците остри копја на 
фалангата насочени кон слоновите, тие животни иако имале вешти 
јавачи на нивните грбови кои требало да ги командуваат во 
вистинскиот правец, ги зафатила паника и тие се свртеле назад и 
тргнале да бегаат од копјата на нашата пешадија.  
Но, зад нив биле пешадијата на Индијците и коњаницата кои 

биле сосема изненадени од развојот на настаните, па немале 
време да се тргнат од патот на преплашените животни. Илјадници 
индиски војници биле прегазени, делумно од слоновите, делумно 
од други војници кои се обидувале да избегаат, а дел и од 
разлутените коњаници на армијата на Porus кои се обидувале да ги 
спречат сопствените пешадијци да го напуштат борбениот строј.  
Она што останало од армијата која тоа утро била собрана на 

бојното поле за да се бори против Македонците било заробено од 
страна на брзите македонски коњаници. Повеќе детали за битката, 
побарајте на интернет: Battle of the Hydaspes. 
Поентата на оваа стратегија на Александар Велики, со чија 

помош тој ја добил својата последна голема битка, можеме да ја 
сумираме во следниве зборови: ако силата на непријателот 
произлегува од неговата употреба на големи и силни ефективи 
(слоновите, во конкретниов случај) тогаш треба да се направи 
таков маневар за да тие силни и големи ефективи се свртат против 
останатиот (послаб) дел од армијата на непријателот. Кога тоа ќе 
се биде постигнато, тогаш дезорганизираниот непријателски воен 
строј самиот себеси ќе се уништи. Како оваа поука од големиот 
успех на големиот Александар да ја искористиме за да ги победиме 
нашите големи непријатели, Грците? Еве како: 
Веројатно сте ја слушнале класичната приказна која постојано 

сите наши експерти ја кажуваат и која во суштина се состои во 
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идејата дека „ние треба на светот да му ја кажаме вистината за 
Македонија“. Поентата на оваа идеја, која според мене е темелно 
погрешна и бескорисна, е дека светот нас не нЀ знае, дека не 
слушнале повеќето светски влијателни фактори за Македонија и за 
Македонците и дека кога само ние би успеале да им ја раскажеме 
во целост вистинската приказна за грчко – македонскиот спор, 
тогаш тие како праведни и чесни луѓе би застанале на наша страна 
и спорот би бил решен за миг, бидејќи, моќните фактори на 
глобално ниво, кога нешто ќе наумат, никој и ништо, па ниту една 
Грција не смее да им се спротистави. Е ова е погрешна идеја и 
сосема непродуктивен пристап. Зошто? 
Е па затоа што на моќните светски фактори не им е гајле за 

Македонија и за нашите проблеми и неправдите на кои сме биле и 
сме изложувани. Прва причина поради тој нивен став е дека 
повеќето од тие неправди се последица токму на нивното 
делување на овие простори, а втора причина, уште поважна, е што 
моќните многу ретко се и праведни и ако некогаш се стават во 
интерес на праведноста, тоа го прават само кога од таа праведност 
имаат некаков интерес. Со други зборови, да се повикуваме на 
правда и човекови правдини и фер односи во светот на глобалната 
политика е – џабе! 
Затоа, да не губиме време и да се залажуваме дека ако само 

успееме да ги запознаеме светските моќници со вистината за 
Македонија дека тие ќе ни помогнат. Тие нема да ни помогнат, 
затоа што не им е гајле за нас! Мислите ли дека некој американски 
конгресмен може да ја најде нашата земја на карта? Ако на некој 
сенатор од Охајо или Илиноис му споменете дека треба да направи 
нешто за Маседониа, тој ќе си помисли дека му зборувате за 
градот Маседониа во северен Охајо или пак за гратчето Маседониа 
во јужен Илиноис, или за некое од многуте гратчиња со такво име 
кои ги има во речиси секоја сојузна држава во САД, и веднаш тој 
сенатор ќе ви рече дека таму луѓето и така и така не гласале за 
него, па зошто да се занимава со проблемите на Маседониансите.  
Значи да скратиме: никому, повторувам, никому од моќниците во 

светот не му е гајле за вистината за Македонија, оти од неа немаат 
корист! Но, сега слушнете ја оваа идеја: наместо да се обидуваме 
на странците да им ја кажуваме вистината за Македонија, ајде да 
се обидеме да им ја раскажеме вистината за Грција! 
Ако луѓето немаат корист од вас нема да ви помогнат, но ако ги 

убедите дека имаат штета од делувањето на вашиот непријател, со 
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други зборови, ако го убедите дека вашиот непријател е и нивен 
непријател – е тогаш можете да очекувате помош од нив.  
Да тргнеме од Американците, нашите најблиски сојузници и 

колку - толку, најдобри „пријатели“ (ако за пријателство воопшто 
може да станува збор во меѓународните односи) кои, како што 
знаеме се сеуште во формален сојуз со нашите јужни душмани.  
Ајде да не им ја кажуваме вистината за Македонија на 

Американците и колку тоа ние сме во право и колку тоа ние ги 
сакаме САД, затоа што на американските водачи едноставно не им 
е гајле за тоа. Нив ги води единствено, само и исклучиво нивниот 
интерес и интересот на нивната земја.  
А интересот на нивната земја се состои во идејата дека „сЀ што е 

добро за Русија е лошо за Америка и обратно“ и токму од таа 
константа во нивното надворешно – политичко размислување 
треба да тргнеме во нашиот поход за убедување на Америка да ја 
замрази Грција. Нашите дипломати и лобисти (а имаме ли ние 
такво нешто?) треба да се информираат добро и темелно за сите 
интереси кои ги поврзуваат Русите и Грците и за секоја заедничка 
активност која тие ја прават и за сите можни инвестиции и за 
секоја соработка која постои меѓу нашиот непријател и 
американскиот непријател.  
Нафтоводи, гасоводи, банки, телекомуникации, купување оружје, 

купување земјиште, корумпирани политичари, наклонетоста на 
грчката јавност кон Русија, културни врски, некултурни врски... СЀ 
до што можеме да дојдеме, а кое што докажува дека Русите и 
Грците се блиски едни со други, без оглед за кое поле станува 
збор, е добро за нашата цел и тие информации треба да им ги 
доставиме на битните фактори во американскиот Сенат и 
Преставничкиот дом.  
Просечниот американски гласач не може да ја најде Македонија, 

ниту пак Грција (ниту пак Америка!) на географската карта на 
светот, но просечниот американски конгресмен или сенатор многу 
добро знае дека со пријателите на Русија Америка никогаш не 
може да гради доверба и дека ако некој од сојузниците на САД ѐ 
намигнува на Русија тогаш на тој сојузник треба да се гледа со 
недоверба и сомничавост. Значи да резимираме: на американските 
лидери не им е гајле дали Македонија е во право или Грција е во 
право, туку кој е тој што работи против американските интереси 
овде на Балканот. Затоа, на американските конгресмени не треба 
да им ја кажуваме вистината за Македонија, туку вистината за 
Грција. Вистината за Македонија и она што Грција ни го прави нам 
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е навредлива, но само за нас, но вистината за Грција и тоа што таа 
зад грб ѐ го прави на Америка е навредлива, но оној кој при тоа е 
навреден има моќ нешто и да стори во врска со тоа.  

 Ако им се верува на оние кои тврдат дека добро го разбираат 
односот на силите во реалната светска политика, тогаш нашата 
втора насока кон која треба да ги насочиме нашите напори за 
запознавање со вистината за Грција се – Евреите. Во нашава земја 
имаме чудни и сосема збунети луѓе кои истовремено ги мразат и 
Грците и Евреите, иако ако се земе во предвид историјата и 
фактите кои таа ги нуди, овие две чуства барем за нас 
Македонците би требало да се неспоиви.  
Како што Евреите имаат страдано низ својата историја само 

затоа што сакале да го зачуваат својот идентитет, толку и ние сме 
страдале поради сосема иста причина низ нашата историја. Но, 
како што рековме, ова е сосема небитно од практична причина, 
бидејќи никому не му е гајле за туѓите проблеми, туку секој гледа 
да си ги решава своите проблеми. Секој гледа самиот да си го тера 
својот интерес и да извади некоја корист за себе. И тука е 
решението за нашите комуникации со Евреите. 
Ако не сте знаеле, освен што Грција на нашите деца – бегалци и 

на нивните потомци им го оспорува правото да ги добијат назад 
своите имоти кои им биле одземени во Грција, така и на околу 
100.000 (сто илјади!) денешни Евреи, Грција им должи пари. Во 
Солун пред Првата светска војна живееле десетици илјади Евреи, 
од кои некои биле исклучително богати. По освојувањето на овој 
град од страна на грчката армија, многу Евреи биле обвинети дека 
соработувале со претходната турска администрација по што биле 
протерани, а нивните имоти – се разбира – биле конфискувани.  
Многу слична работа се случила и по Втората светска војна, со 

таа разлика што тогаш солунските Евреи биле практично 
истребени во нацистичките логори на смртта, а кога се вратила 
контролата на грчката држава врз Солун и околината – сите имоти 
кои порано им припаѓале на тамошните Евреи масакрирани во 
холокаустот ѐ биле едноставно „препишани“ на државата. 
Нашата дипломатија треба да организира посебен оддел во 

нашето МНР кој би ги пронашол потомците на тие Евреи и во 
соработка со државата Израел и еврејското лоби во САД да 
организира кампања за обесштетување на потомците на луѓето на 
кои им биле одземени имотите во Солун по неговото преземање од 
страна на Грција по Балканските, Првата и Втората  светска војна.  
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Во случајот со македонските бегалци се зборува за неколку 
милијарди долари вреден имот. Во случајот со некогашните 
солунски Евреи, цифрата би можела да се движи и до десетици 
милијарди долари.  
А да зборуваме реално, тие имаат многу поголема моќ од нас на 

меѓународно ниво, и многу е пореално тие да ги добијат своите 
пари. Колку голем удар ќе биде тоа за Грција, од финансиски и од 
политички аспект? Непријателот на нашиот непријател е наш 
пријател. Загубата на нашиот непријател е наша добивка. 
Одиме сега со Русија. Тука поради карактерот на политичкото 

уредување на државата, каде што еден човек (или во моментов 
двајца) има огромна моќ и другите политичари речиси се 
беззначајни, е тешко нешто многу да постигнеме, но сепак не е 
безнадежно. Кака што знаеме, Русија е словенска земја каде што 
во последно време многу се води сметка за тој аспект од нивната 
култура. Како што знаме ние Македонците, Грците имаат покажано 
големо непријателство кон сЀ што е словенско, па имињата на 
селата, градовите, планините, реките и дури и надгробните 
споменици кои ги асоцирале на словенски називи во Егејска 
Македонија ги имаат променето и преработено во грчки имиња и 
конечно, грчките националисти ги сметаат Словените за нижа 
раса, за полулуѓе. Тој факт е убаво да им го предочиме на Русите.  
Денеска со Русија владее политичка елита кој има некаков 

интерес од деловен аспект со Грција, но тоа не значи дека не 
можеме да ги запознаеме со фактот дека нивните бизнис пријатели 
всушност ги мразат и длабоко ги презираат сите Словени, па 
вклучително и Русите. Колку побогата и посилна ќе станува Русија, 
а тоа сЀ повеќе и повеќе ќе станува, таа ќе може да си дозволи да 
води помалку сметка строго за деловните интереси, а повеќе да се 
посветува на терање инает, емотивно однесување и казнување на 
оние кои се осмелуваат да ја навредуваат по било кој основ.  
Аналогијата за ова се сите сиромашни луѓе кои станале богати и 

кои кога биле сиромашни, морале да трпат понижувања и навреди, 
оти тоа бил единствениот начин да заработат некоја пара за 
живот. Но кога се збогатиле конечно, им се одмаздиле на оние кои 
ги навредувале кога биле сиромашни. Кога наскоро Русија ќе стане 
доволно богата за да не мора ама баш никому да му прави лице, ќе 
биде интересно да го видиме нејзиниот однос кон секој оној, па 
тука особено се вклучени Грците, кои некогаш се осмелиле 
нејзиниот словенски карактер да го омаловажуваат. Во меѓувреме, 
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на нас е да ја запознаеме Русија со вистината за Грција и што 
навистина Грците мислат за Русите и за сите Словени. 
И конечно Европа, и нејзините стерилни и промашени 

институции и политичари. Колку и да се аморфни институциите на 
Европската Унија тие сепак се контролирани од луѓе кои имаат 
некое чуство за самопочит и некоја идеологија која ги направила 
влијателни политичари во нивните земји. Најјаките политичари во 
европските земји се делат на конзервативци – десничари, на 
левичари – либерали и на зелени – екологисти. 
Секоја од овие групи на политичари можеме да ја запознаеме со 

непријатната вистина за Грција и за односот што нашиот јужен 
сосед го има кон нивните идеолошки определби. 
Конзервативците кои имаат некое значење во ЕУ треба да ги 

запознаеме со фактите околу корумпираната грчка влада која не 
знае да стави ред во своите јавни финансии и која не е способна 
да изведе ниту една реформа како што треба. Да ги запознаеме 
моќните конзервативци од Европа за вистинскиот карактер на 
Грците – дека тоа се едни анархистички, неодговорни апаши кои 
никогаш нема да ја сфатат суштината на десничарската политичка 
философија за ниски даноци, правна држава и одговорна власт.  
Бидејќи до влијателните конзерватици и десничари тешко дека 

ќе можеме да дојдеме, треба да се концентрираме на оние кои не 
се на власт (но кои можат да дојдат) и на младите кадри во 
владеачките десничарски партии во Европа. Тие еден ден ќе бидат 
оние кои на Грција ќе ѐ ги секнат дарежливите европски фондови.  
Тие луѓе сонуваат за апсолутна власт со која ќе може да ја 

укинат социјалната помош за невработените и сиромашните во 
нивните сопствени земји. Зарем мислите дека е некој проблем да 
ги убедиме, кога ќе можат, да ѐ ја укинат социјалната помош за 
Грција која оваа вечно несолвентна држава со децении ја прима од 
ЕУ? Мислам дека нема да е тешко да убедиме некого да престане 
да му дава пари на некој друг и да си ги задржи тие пари за себе. 
Но, и левицата во Европа не треба да ја запоставиме. Обично 

оние кои се либерални и лево ориентирани се искрени и 
добронамерни луѓе, особено ако се во пониските ешалони на 
левите партии или ако се во опозиција и очекуваат да дојдат еден 
ден на власт. За европската левица имаат големо значење правата 
на малцинствата и правата на хомосексуалците, како и 
религиозната слобода и слободата на информирање и 
размислување. Токму во секое од овие полиња официјалната грчка 
политика има значителни недостатоци и недоследности. Да ѐ 
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покажеме на европската десница колку е лева Грција и да ѐ 
покажеме на европската левица колку е десна Грција. 
А зелените во ЕУ, чие што време допрва доаѓа особено со 

засилувањето на еколошката свест и сЀ поприсутните проблеми со 
глобалното загревање и последиците кое тоа ги носи? Па тие се 
најлесни за свртување на наша страна. Почнувајќи од хорор - 
приказната за исчезнувањето на Дојранското Езеро и како ние 
едвај го спасивме од Грците, преку грчките фабрики во Македонија 
кои загадуваат сЀ околу себе, па сЀ до пожарите кои грчката влада 
не може или не сака да ги спречи и кои од таа земја наскоро ќе 
направат држава без шуми.  
Зелените и екологистите се политички движења чие што време 

допрва доаѓа во ЕУ, а и насекаде во светот, ако не директно како 
чисто екологистички партии, тогаш како луѓе со такви убедувања 
кои ќе бидат вклучени во традиционалните леви и десни партии. А 
најубавата работа со модерните екологисти е што тие сфаќаат 
дека уништувањето на природата во еден дел од светот се 
одразува врз природниот баланс и во нивниот дел од светот. 
Модерните екологисти подеднакво се нервираат кога горат шумите 
во Грција поради неспособната власт, и кога горат шумите во 
Германија поради други причини. Да им покажеме на зелените 
Европејци колку се црни, сиви и смрдливи Грците. 

 
Резиме: како што Александар знаел дека нема шанси да ги 

победи сите слонови кои Индијците ги насочиле против неговата 
војска, така и ние треба да знаеме дека не можеме да се бориме со 
сите моќни сојузници на Грците. Но, ако сме паметни и учиме од 
најуспешниот Македонец на сите времиња, можеме и Америка да ја 
свртиме против Грција, а и Русија исто така. Можеме да ги свртиме 
и левите и десните од Европа против Грците. Можеме да ги 
свртиме и арапските земји против Грција, ако само ги запознаеме 
со начинот на кој Грците се однесуваат кон барањата за 
религиозни права на Албанците и Турците во таа земја, а можеме 
да ги свртиме и Евреите против Грција, ако само ги потсетиме 
колку им има украдено на нивните предци нашиот јужен сосед.  
Значи, ако малку повеќе се потрудиме, можеме сите да ги 

свртиме против Грците. Треба само да не се обидуваме да му ја 
кажуваме на светот вистината за Македонија, туку да му ја 
раскажеме вистината за Грција. И потоа, меѓународните „слонови“ 
самите ќе ги прегазат нашите непријатели. 
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Сети се на Anabasis и ако немаш свои грешки, барем учи од 
туѓите грешки и не повторувај ги самиот 
 
Никој не може да оспори дека да се има моќ е убава и корисна 

рaбота (за тој што ја има). Воедно, никој не може да оспори и дека 
моќта, меѓу другите работи доаѓа и од знаењето.  
Цел еден прославен и многу значаен економист од светски 

калибар, Американецот John Kenneth Galbraith, во една своја книга 
посветена на испитување на анатомијата на моќта, ќе заклучи дека 
било која моќ доаѓа во еден од следниве три облици: кога можеш 
да натераш некого да направи нешто со заплашување („ако не го 
направиш тоа, ќе те казнам сурово“), или со ветување за некоја 
награда („направи го тоа и ќе ти платам“) или конечно, со 
убедување („гледаш, сега ти е јасно дека и самиот ќе имаш многу 
корист ако го направиш токму тоа што јас сакам да го направиш“). 
Но, што е тоа моќ? Моќта, просто и едноставно е да можеш да 

натераш некој друг човек да направи нешто што ти посакуваш да 
биде направено. Тоа е една дефиниција, барем. Друга дефиниција 
е дека „моќ е да можеш да земеш и да можеш да дадеш“. Или 
брутално кажано: да можеш да уништиш и да можеш да создадеш. 
И така, ако ги сумираме сите досега кажани во оваа глава работи 

за моќта ќе дојдеме до следниот заклучок: моќта е знаење, и тоа 
специјално знаење – да знаеш на кој човек што треба да му дадеш 
или да му земеш за да го натераш да ги исполни твоите барања. 
Горнава мисла има своја примена во справувањето со очајници и 

фанатици. Очајници се оние кои немаат што да изгубат, па нив 
ништо не може човек кој сака да ги контролира да им земе. Оти 
тие немаат ништо што би можело да им биде земено. Фанатици, од 
друга страна, се луѓе кои не бараат ништо да им се даде, оти тие 
во својот свет на фантазии во кој егзистира нивниот ум имаат сЀ 
(или барем така се убедени, дека ништо земско не им треба). 
Што да му земеш на човек кој што нема ништо? Ништо не можеш 

да му земеш, но можеш да му дадеш. А бидејќи нема ништо, со 
многу мал (т.е. ефтин) подарок тој може да биде задоволен. Со 
помош на овој концепт нашите политички елити (и не само 
нашите) ги задушуваа сите појави на социјално незадоволство низ 
годините на наше постоење како независна држава.  
На невработените ќе им дадеа по некоја илјадарка социјална 

помош, на измамените девизни штедачи некакви обврзници, на 
сиромашните студенти од провинција некое место во дом и така, со 
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мал „поткуп“ очајниците беа фаќани во стапица да веруваат дека 
сепак имаат нешто да изгубат и не се бунеа премногу. 
Со фанатиците е многу потешко, оти тие ништо не сакаат да им 

се даде, тие веруваат дека имаат „порака од вишите сили“ која што 
треба да им ја дадат тие на сите други луѓе. Со нив политичките 
елити се справуваат најчесто и најуспешно со дискредитирање во 
јавноста. За тоа има цела методологија и наука, и овде нема 
простор да се објаснува како тоа се прави, ефикасно и успешно. 
Но, што врска има сево ова претходно кажано со Александар 

Велики? Има, има, и тоа како има. Оти токму изворот на неговата 
политичка моќ и државнички успех не бил во неговата воена сила 
(иако и таа била значајна) туку во неговото стратегиско знаење. 
Знаење за непријателот, за неговите јаки и слаби страни, за тоа 

што на Персијците треба да им земе за да ги предизвика на 
правење грешки и што мора да им даде за да ги натера да го 
почитуваат како победник и да живеат мирно под негова власт. 
А од каде го добил ова знаење за големата персиска 

цивилизација која што никогаш пред стапнувањето на брегот на 
Мала Азија не ја посетил? Во тоа време немало телевизии и 
средства за рапидна дистрибуција на информации, но затоа имало 
средства за бавна дистрибуција на информации. Тоа биле книгите 
и тоа, во конкретниот случај, книгите напишани од луѓе кои имале 
можност да ја посетат персиската империја во својство на војници, 
дипломати и политичари. 
Еден од таквите писатели бил и знаменитиот грчки философ 

Xenophon кој живеел и творел неколку децении пред да се роди 
Александар. Тој напишал книга (побарајте ја на интернет под 
англискиот назив „Anabasis by Xenophon“), чија што структура била 
документарно – наративна и зборувала за личното искуство кое 
Xenophon го имал во текот на неговата служба како платеник – 
војник во армијата на еден бунтовник против еден персиски цар. 
Александар го знаел персискиот јазик сосема солидно и 

историчарите забележале дека тој многу пати водел долги и 
детални разговори со посетителите од Персија кои доаѓале по 
разни основи во кралскиот двор во Pella. Сепак, историчарите 
забележале и дека Александар, во текот на планирањето и 
изведувањето на походот во Азија, редовно се консултирал и со 
текстот од Anabasis и дека токму знаењето на искуството што 
Xenophon го опишал во таа книга му помогнало на македонскиот 
крал да ги избегне грешките кои од незнаење би можел да ги 
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направи, и кои, исто од незнаење, неколку децении пред него ги 
направил Xenophon во текот на неговите авантури низ Персија. 
Случувањата опишани во книгата на Xenophon се одвивале во 

текот на 401 – 400 г.п.н.е. додека пак Александар ја освојувал 
Персија во периодот 334 – 330 г.п.н.е. За седумдесет години колку 
што била разликата меѓу двата историски периоди речиси ништо 
значајно не се променило во персиската империја, во нејзиниот 
политички систем и особено во политичката географија.  
Истите народи, истите градови, истите патишта, истите 

економски услови на егзистирање на разните провинции, истиот 
карактер на владеачката персиска елита и на локалните потчинети 
политички елити. За седумдесет години, на Исток (во Персија) 
ништо не се променило, но на Запад (Балканот) се променило сЀ. 
Грците исчезнале како политичка сила и нивното место го 

покриле Македонците, посилни и поборбени од било кој 
непријател од Запад што Персијците дотогаш го имале сретнато. 
Дури и некој Персијанец да имал напишано книга за состојбите 

на Балканот и особено во македонското кралство само триесет 
години пред почетокот на походот на Александар, информациите 
дадени во таа книга ќе биле бескорисни за практична употреба на 
Персијците против освојувачот дојден од Запад. Затоа што во 
текот на тие триесет години, кои го покриваат периодот од 
стапувањето на власт на Филип II па сЀ до доаѓањето на власт на 
наследникот негов, Александар III – во Македонија и на Балканот 
ништо не останало исто.  
Побарајте ја книгата на Xenophon на интернет и прочитајте ја, а 

потоа прочитајте и некој од античките историски извори за 
походот на Александар во Персија. Ќе се зачудите колку во двете 
книги Персијанците се покажани како строги конзервативци кои ги 
повторуваат истите грешки постојано. Небаре биле неспособни да 
научат било што од своите порази. 
Македонците, од друга страна, иако никогаш не војувале против 

Персија претходно, темелно ги проучиле грешките на Грците кои 
тие ги имале направено седумдесетина години претходно и од тие 
грешки извеле значајни заклучоци за тоа како треба да ја 
реформираат својата армија за да може да ја победат Персија. 
Ајде да видиме сега како ова поука може да ја пренесеме кај нас, 

во денешна Македонија. Да не забегуваме во политика и 
дипломатија, ајде да се концентрираме на практична економија.  
Ќе почнам со рамниот данок, а ќе завршам со минималната 

плата. Рамниот данок врз приходите на граѓаните, кај нас беше 
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воведен брзо по доаѓањето на власт на Груевски во 2006 - та 
година и при неговото воведување се случи – ништо. Во 
интелектуалната јавност, особено меѓу луѓето чија професија е 
економската мисла, немаше ниту дебата, ниту отпори, ниту 
подршка, ама баш ништо. Некоја ситна колумничка со половина 
тастатура напишана, некоја изјава на министерот за финансии 
дека е „зачуден што по примерот на европските земји очекувал 
широка дебата да се развие кај нас, а не се развила“ и - толку! 
На мојот блог јас своевремено објавив колумна насочена против 

предлогот за воведување на минимална плата. Имаше луѓе кои на 
лична основа ме навредуваа во коментарите на колумната, но 
нивниот број беше мал и крајно незначителен во однос на некои 
други идеи кои ги имам изнесено и образложено на интернет.  
Тоа кажува нешто загрижувачко за нас, Македонците: ние овде, 

ако немаме свои искуства со некоја идеја за реформирање на 
општеството, не се ни обидуваме нешто да дознаеме од искуствата 
од другите земји каде што такви или слични идеи некогаш се 
спроведувале во пракса. Кај нас, во ова интелектуално мочуриште, 
секоја дебата, дури и онаа посветена на прашања од витален 
интерес, обично се сведува на лични навреди и пцовки. 

 
Резиме: Александар пред да тргне да ја освојува Персија немал 

никакво слично искуство во својот краток (дотогашен) живот, ниту 
пак имал можност да комуницира со луѓе од своето опкружување 
кои биле вклучени некогаш во некој проект од такви димензии. Но, 
тој имал памет и скромност доволно, за да се консултира со студии 
и документи од луѓе кои живееле одамна пред него и кои од свое 
искуство, пишувале на темата која го интересирала. 
Во економијата и политиката, многу малку идеи има кои се 

оригинални и кои некаде и некогаш не биле веќе пробани. Некои 
концепти, особено во даночните реформи и начините за 
реорганизирање на политичкиот систем, се применети во десетици 
земји, во најразлични услови и со многу слични резултати.  
Од туѓите искуства, кои ги немаме самите, треба да учиме, за да 

не ги повторуваме грешките на другите реформатори. Тоа што 
никој не е безгрешен не мора да биде сосема лошо. Човечки е да 
се греши, но исто така е човечки и да се учи од туѓите грешки.  
Знаењето е моќ. Ако не верувате, сетете се на Александар, 

најмоќниот Македонец на сите времиња. ЗНАЕЊЕТО Е МОЌ. 
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Робовите кои имаат ропска природа не копнеат по слобода, 
туку по господар кој помалку ќе ги тепа  
 
Веројатно ви е позната онаа наша стара народна поговорка: 

„брат брата не рани, ама тешко на оној кој нема брат“. Во врска со 
браќата во поговорките, имаме и една, на оваа сосема спротивна 
поговорка, која гласи приближно: „брат за брата, сирење за пари“. 
После цитирањето на цели две поговорки за браќа редно е да се 

помисли дека овој текст ќе има некаква врска со некој брат на 
некој битен лик од епохата кога по светот палел и гаснел 
Александар Велики. Така е, бидејќи сега ќе ве запознаам накратко 
со чудната и неразбирлива, за нашите модерни „западњачки“ 
сфаќања, биографија на помладиот брат на персискиот цар и 
смртен непријател на Александар, човекот кого на интернет 
можете да го проучите далеку поопширно ако побарате 
информации за Darius III Codomannus. Името на неговиот брат се 
изговарало (на персиски) приближно како Вакшуварда, а древните 
предци на нашите денешни јужни соседи и клети душмани го 
запишале прилично деформирано, па на латински – и од таму на 
англиски – денеска широката јавност на интернет го знае, 
препознава, почитува и цени како Oxyathres. 
Значи, дотичниот Oxyathres му бил роден брат на постариот од 

него Арташата, кој во еден значаен миг од својата кариера ќе 
успее да стане и персиски цар и според обичајот присутен и кај 
православните монаси и католичките папи, при тоа ќе го смени 
името во Дарjуш (лат. = Darius). Персискиот цар, за својот помлад 
брат обезбедил клучна позиција во неговото лично обезбедување, 
каде што впрочем биле вклучени и многубројни други поблиски и 
подалечни роднини на царот. Интересна работа тука е што овој 
обичај меѓу Источњаците се чини се задржал и до ден денешен – и 
Садам Хусеин, кој де факто беше „цар на Ирак“ ги беше поставил 
на водечките позиции во својата Служба за државна безбедност и 
армијата токму своите најблиски роднини.  
За разлика од роднините на Садам, кои скоро сите завршија или 

испоубиени од Американците, или по заробувањето беа осудени на 
смрт и обесени или пак сега одлежуваат долгогодишни казни 
затвор, братчето на Darius од страна на синчето на Филип било 
многу, многу, многу поцивилизирано третирано. За нас, модерните 
Македонци, навикнати на однесувањето на луѓе како Буш или 
Путин кон нивните непријатели, тоа е сосема несфатливо. 
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Имено, според античкиот историчар Diodorus Siculus, во неговиот 
опис на Battle of Issus (во нашите книги по историја, Битката кај 
Ис) токму Oxyathres бил најборбениот чувар на својот брат, кога 
Александар се обидел да го нападне и да го убие.  
Според она што ни го кажува Diodorus, Oxyathres храбро стоејќи 

пред кочијата во која бил Darius, со копје во раката вешто ги 
одбивал нападите на македонските војници кои го расчистувале 
патот за Александар, и убил многумина од нив. Потоа, кога врз 
Александар се нафрлиле десетици други Персијанци, Darius ја 
искористил можноста да побегне од бојното поле, и во тоа бил 
следен од својот верен телохранител и брат Oxyathres. Кога 
неколку години подоцна, после уште еден драматичен пораз на 
Персијците, еден тип по име Bessus го убил својот крал Darius и се 
прогласил себеси за нов цар на Персија, Oxyathres преминал на 
страната на довчерашниот непријател и му се заколнал на 
доживотна верност. Секако, под услов Александар да го казни 
убивањето во нечесни околности на неговиот брат. 
Тоа Александар го сторил и откако го заробил Bessus, тој му го 

предал на Oxyathres за да го казни овој како што сакал – со 
распнување на едно дрво и оставање стражари покрај него да ги 
спречат птиците мршојадци да го изедат мртвото тело, што пак 
според религијата на Персијците било многу тешка казна, оти 
неизеденото тело од мршојадци не можело да ја ослободи душата 
која сЀ додека не била ставена пред небескиот суд страдала 
затворена во мртвото тело. Значи, многу тешка и сурова казна. 
Интересно е што Oxyathres сметал дека не е законски да крева 

востание против Александар кој се имал прогласено за нов 
персиски цар, и му останал верен слуга и сојузник и дури во еден 
миг му било дозволено да ја поврати својата некогашна функција 
како телохранител на царот, овој пат кај Александар.  
Дека Oxyathres, родениот брат на Darius му бил максимално 

лојален на човекот кој војувал против брат му и му ја зел круната 
и царштината, докажува и фактот што кога била изведена 
познатата свадба на десетина илјади Македонци со десетина 
илјади Персијанки, ќерката на Oxyathres, младата, убава и добро 
воспитана Amastris, му била дадена за жена на човекот кој во 
меѓувреме станал десна рака на Александар, генералот Craterus. 
Секој западен читател би бил зачуден од однесувањето на 

Oxyathres. Признавам, и јас бев зачуден кога прв пат ја прочитав 
неговата биографија. Кај нас, во времето по смртта на цар Самуил, 
се појавил еден лик во нашата историја по име Петар Делјан, кој 
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бил син на првата (разведена) жена на синот на Самуил, Гаврил 
Радомир, и кој по доаѓањето во Македонија крева востание против 
Византијците, кои го уништиле, дваесетина години пред тоа, 
царството на неговиот татко и дедо. 
А овде имаме брат (!) и тоа не било каков брат, ами човек 

вклучен во самиот врв на власта, во првиот елитен круг околу 
Darius, кој на човекот кој го победил братот негов, потоа му 
служел верно до крајот на животот. Ние, Западњаците би 
очекувале барем во некој заговор да бил вклучен против 
„узурпаторот“ на царството или барем востание да кренал против 
Македонците ставајќи се себеси како легитимен наследник (брат 
на претходниот цар) на империјата – ама за такво нешто ниту збор 
нема во античките извори. Напротив, својата ќеркичка му ја дал за 
жена на еден од окупаторските генерали, Craterus (истиот оној 
Craterus овековечен во еден мозаик од Pella во сцена каде што 
заедно со Александар се обидуваат да убијат еден лав). 
И како да се објасни, според нашите западни стандарди 

однесувањето на Oxyathres? Се објаснува тоа со зборовите од 
насловот: „Робовите кои имаат ропска природа не копнеат по 
слобода, туку по господар кој ќе ги тепа помалку“. 
Персиската култура на општествено однесување била изградена 

околу еден многу јасен концепт: владетелот е апсолутен владетел 
и сите други луѓе се негови робови. Овој принцип не бил само 
формален, туку и суштински вграден во умот на секој Персиец во 
текот на образованието уште од најраната возраст. И токму 
бидејќи ама баш секој Персиец бил образуван на овој начин, кога 
некој од нив ќе станел по игра на судбината цар, тој секогаш 
редовно се однесувал како суров тиранин и крволочен деспот, 
бидејќи токму оние кои имаат најропска природа во себе, оние кои 
се најголеми страшливци и слабаци, кога ќе им се даде власт, тие 
се однесуваат како најбрутални диктатори. Погледнете ги само 
нашите јужни соседи и лицемери – токму најназадната и 
најнеразвиената држава во ЕУ (пред приклучувањето на Бугарија и 
Романија) е најголем силеџија на Балканот. Таквото однесување во 
разговорниот јазик на модерните Македонци се нарекува „лечење 
на комплексот на пониска вредност“.  
А набивањето на комплекс на пониска вредност кај Персијците 

било спроведувано уште од самиот почеток на животот. И затоа, за 
еден типипичен Персиец каков што бил и Oxyathres било сосема 
нормално да му робува верно и на својот сопствен брат и на 
човекот кој му го украл царството т.е. на Александар. 
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Ајде да се префрлиме во сегашноста и да објасниме накратко 
зошто во карактерот на Oxyathres може да се најде одговорот за 
популарноста која другарот Тито сеуште ја ужива меѓу многу наши 
пензионери и луѓе кои живееле во негово време. Времето на Голи 
Оток, на колективизацијата, на надворешниот долг на Југославија 
од 22 милијарди долари (!), на неефикасната еднопартиска 
бирократија, на неслободата на говорот, на семоќната УДБа... 
Да, срамота е да се каже следново, ама некој мора да го направи 

и тоа: кај нас, сите луѓе кои длабоко и искрено тагуваат по Тито, 
за единствена грешка на тој суров тиранин му ја препишуваат 
неговата заборавеност да остави силен човек зад себе кој ќе го 
продолжи неговото дело (веројатно да ја доведе земјата до 
тотален банкрот, да ја стерилизира до крај социјалистичката 
економијата, и да ги протера и последните слободоумни и стручни 
луѓе на „привремена работа во странство“). Грешката на Тито, 
според неговите обожаватели, е што тој дозволил после неговата 
смрт со Југославија да управува колективно тело, што било првиот 
чекор кон распадот на земјата и нејзината демократизација. Со 
што, нели, меѓу другите држави, настана и нашата самостојна 
Македонија. Ете, има луѓе кои воскреснувањето на Македонија 
како независна држава го сметаат за историска грешка! 
Но, разбира се, таа грешка „мора и може“ да се „исправи и 

поправи“, нели. И тој став го објаснува успехот на политичарите 
кои владееја со земјава од осамостојувањето и кои беа познати по 
фразите од претходната реченица. Сите до еден, тие беа избрани 
од гласачите кои имаа ропски менталитет и кои копнееја по нов 
Тито. И пак, најголемата забелешка што ропските гласачи ја имаа 
кон овие лидери не беше што тие се обидуваа да бидат клонови на 
Маршалот, ами дека не успејаа да го клонираат потполно.  
Имав можност во 2004та година, по смртта на Борис Трајковски, 

да разговарам со еден стар вмровец околу тоа за кого ќе гласа на 
тогашните престојни претседателски избори: дали за „брат“ Љубе, 
кој најави дека сам ќе се кандидира ако не го подржи партијата, 
или за Сашко Кедев, кој веќе беше најавен од медиумите како 
најверојатниот кандидат на ВМРО - ДПМНЕ? 
Мојот соговорник тогаш ми одговори дека ќе гласа за оној 

кандидат кого партијата ќе го предложи или, со негови зборови 
„како ќе одлучи партијата, за того и јас ќе гласам!“. На мојата 
забелешка дека токму тој и луѓето како него се Партијата, дека тие 
треба да одлучуваат за кандидатот – како што впрочем се прави и 
во САД при нивните внатрепартиски избори за кандидати за 
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претседател – тој ми одговори резигнирано: „вие младите никого 
не го почитувате, вие сакате за сЀ сами да одлучувате“.  
Тогаш мислев дека разговарам со човек со модерни сфаќања, со 

човек кој го видел светот и светот го видел него (така се фалеше 
тој градежен работник кој работел на објекти низ цела Европа, 
СССР и Блиски Исток и во Либија дури) и тогаш не можев никако 
да ја сфатам неговата логика. Но, откако се запознав со 
биографијата на Oxyathres, сфатив дека и нема некоја разлика 
помеѓу менталитетот на еден типичен припадник на персиската 
висока класа од IV век пред нашата ера и еден типичен припадник 
на македонската работничката класа од почетокот на XXI век од 
нашата ера. И двајцата имаа ропски менталитет, создаден со 
години и години живеење под постојано перење на мозокот во  
образованието и начинот на функционирање на општеството. 
Германците од ’30ите години на минатиот век го прифатиле 

Хитлер оти барале, очајно посакувале, да се врати времето кога 
Otto von Bismarck, политичарот кој ја обединил Германија во 
втората половина на XIXти век, владеел со железна рака. 
Хитлер го увидел ропскиот менталитет на тогашните Германци и 

успеал да ги придобие нивните симпатии кои му овозможиле да ја 
освои власта. Тој бил пречекан со еуфорија и во Австрија од 
тамошните Австријци кои го зборувале германскиот јазик бидејќи и 
тие биле во потрага по наследник на своите цареви, по Првата 
светска војна заменети со низа од слаби и бледи политичари кои 
управувале со младата австриска република. 
И Германците во западна Чехословачка го прифатиле со 

раширени раце повикот на Хитлер да се обединат тие со нивните 
браќа од Германија. Ним не им пречел диктаторскиот режим на 
лудиот некогашен молер и пропаднат уметник. Затоа што и тие 
пред Првата светска војна живееле под недемократскиот режим на 
германскиот император. 
Но, граѓаните на Швајцарија кои зборувале германски никако не 

сакале да го прифатат проектот на Хитлер наречен „сите Германци 
во една држава“. Затоа што германските Швајцарци биле токму тоа 
– германски Швајцарци, граѓани на една апсолутно демократска и 
слободна држава каде што ги уживале сите права – економски и 
политички, а не биле швајцарски Германци, „граѓани“ со ропска 
природа и поданици на цареви и диктаторски премиери. 
Во Русија, луѓето биле подготвени да ја заменат царската 

диктатура со диктатурата на Партијата. Тие никогаш и не виделе 
ништо подобро. Во САД, од друга страна, каде што веќе триста 
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години има континуитет на слободен пазар и слобода на говорот и 
на политичкото организирање, тамошните социјалистички партии 
никогаш не успеале да просперираат и да освојат барем еден 
процент од гласовите на избирачите. 
Нашите партии предводени од силни лидери (силни пред своите 

полтрони, а не и пред странските емисари кои овде редовно ги 
пречекуваат и почитуваат како да се кралеви) никогаш нема јавно 
да признаат дека изворот на нивната популарност меѓу гласачите е 
токму нивниот имиџ на верни следбеници на стилот на управување 
на Тито. Наместо сите во државата да одлучуваат за човекот на 
власт, кај нас, човекот на власт одлучува за сите во државата. И 
следствено, каков човек на власт – таква држава.  

 
Резиме: луѓето како Oxyathres биле луѓе со длабоко всаден 

ропски менталитет кои како што верно му служеле на Darius така 
верно продолжиле да му служат по преземањето на власта и на 
Александар. Тие никогаш и не помислиле да го искористат 
периодот на смена на власта за да ја извојуваат својата слобода.  
Затоа што робовите кои имата ропска природа не копнеат по 

слобода, туку по господар кој ќе ги тепа помалку, ќе им дава 
повеќе јадење и нема да ги тера да работат толку многу. 
Швајцарците почнале сиромашни и слободни, а сега се и 

слободни и богати. Ние почнавме богати (со куќи и фабрики 
изградени со кредити – без свој напор и без труд) и со ропска 
природа и сега сме и робови и сиромашни. 
Едвај се ослободивме од господарите од Белград и сега упорно 

сонуваме за нови господари од Брисел. Господари од кои не 
бараме слобода, туку помалку да нЀ тепаат и да ни даваат повеќе 
за јадење. Кога ќе ги прашате нашите просечни граѓани на улица 
зошто тие сметаат дека Македонија треба да се приклучи на ЕУ, 
тие редовно ви велат „за да имаме повеќе демократија и повисок 
стандард“. Небаре некој друг ќе ни даде пари и ќе ни донесе 
паметни и чесни политичари кои нема да ја узурпираат власта за 
лично богатење – ако ние самите тоа не го направиме. 
Швајцарците уживаат и во двете работи, огромна демократија и 

исклучително висок стандард – многу повисоки и од најразвиените, 
скандинавски членки на ЕУ – а самите не се дел од ЕУ. Ниту пак 
планираат да станат, и до сега на неколку референдуми го одбија 
зачленувањето на нивната држава во таа организација.  
Македонскиот сон за евроатлански интеграции е сон на луѓе со 

ропски менталитет. Кога овие луѓе ќе се разбудат? 
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И Omphis и Porus се Индијци, но Omphis е наш Индиец 
 
Кога Александар со неговата војска ги поминал планините кои ги 

разделувале централна Азија и тогашна Индија, и кога го поставил 
својот прв воен камп во долината на Punjab, кај него во 
дипломатска мисија пристигнал еден локален владетел и му 
понудил сојузништво. 
Името на тој владетел грчките полуписмени историчари кои со 

себе ги водел Александар го запишале како Omphis, иако во XXиот 
век е утврдено, со испитувања од индиските историски записи дека 
тој се викал Ambhi. Грците не само што му го грешеле името на 
кралот, туку и на неговото кралство, па така на интернет можат да 
се најдат податоци за државата на кралот Omphis која се викала 
(според Грците) Taxila, а според индиските историчари кои 
најубаво знаат како се викале нивните древни кралства, Ambhi 
владел со земја нарекувана од нејзините жители Такшачила. 
Иако за имињата на индиските кралеви и нивните држави 

грчките историчари многу грешки направиле, сепак тие ни 
оставиле прилично точни записи за тоа што точно барал Omphis во 
кампот на Александар. Имено, овој владетел, кој претходно веќе 
имал слушнато за победите на Александар против големата 
персиска империја, му понудил на новодојдениот освојувач во 
Индија сесрдно сојузништво и помош во неговиот план да завладее 
со индиската земја, а за себе побарал само една мала услуга. 
Кралот Omphis го информирал кралот Александар дека негов прв 

сосед била државата со име Paurava со која владеел кралот чие 
име Римјаните, кои ги преведувале Грците, на латински го 
запишале како Porus, а во книгите по историја кај нас се пишува 
како Пор. Овој Porus бил голем непријател на Omphis, и тоа веќе 
со децении наназад.  

Omphis прво му честитал на Александар за неговите славни 
победи, моментално ја признал неговата превласт, му се понудил 
да му стане и вазал, и со неговите војници, Индијци кои добро го 
познавале јазикот и територијата која Александар сакал да ја 
освои, да му помогне во секоја негова намера. 
Единствено Omphis побарал од Александар да го спаси од 

лошиот и заколнат непријател Porus, со тоа што ќе го нападне 
неговото кралство и ќе го победи во битка, со што не само што 
Taxila ќе станела посигурна и побезбедна со падот на нејзиниот 
вековен непријател, туку и другите кралеви во Индија ќе виделе 
колку е само силен новиот освојувач дојден од далечниот Запад и 
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така поучени, веројатно голем дел од нив без борба ќе му се 
предаделе на Александар. 
Александар се согласил со оваа понудена рака од првиот 

локален владетел на кој наишол во својот поход, и со заеднички 
сили, со војската составена од Македонци, Персијанци и 
Такшачиланци, под врховна команда на македонскиот крал, 
тргнале против армијата на Porus. 
Битката била жестока и крвава и за двете страни, со огромни 

загуби за армијата на Александар, пред сЀ поради употребата на 
воени слонови од страна на Porus. Но, загубите на Porus биле уште 
поголеми, бидејќи не само што изгинала речиси целата негова 
армија, туку и неговите синови кои командувале со одредени 
единици во таа војска биле сите убиени. 
Поентата на овој текст не е да се анализира како била добиена 

битката со слоновите (на интернет Battle of the Hydaspes) и кои 
биле последиците од неа, туку значајните елементи кои довеле до 
успехот на Александар. А такви елементи има, пред сЀ, два: 
Прво, кога Александар навлегол во Индија, сосема непозната 

земја дотогаш за Македонците, тој се соочил со непознавање на 
јазикот, на обичаите, на политичките услови и на географијата на 
таа територија. Дури и за еден брилијантен војсководач како 
Александар ќе било многу тешко, ако не и невозможно да ја освои 
таа огромна земја со сите услови кои биле против него. 
Но, еден услов бил во негова полза, а тоа е што еден од 

политичките фактори во Индија му пристапил со понуда за 
сојузништво и барање за помош во борбите со неговите ривали.  
Верувале или не, такви работи – да на освојувачот кој дошол да 

нападне некоја територија му пристапи уште од првиот миг 
локален незадоволник и му понуди сојузништво – имало безброј 
низ историјата. Почнувајќи од митолошката приказна за ќерката на 
кралот Minos, девојката Ariadne која на Theseus му го пoкажала 
патот низ лавиринтот во кој било затворено чудовиштето Minotaur 
кое му служело на Minos и кое Theseus сакал да го убие, преку 
начинот на кој Турците прв пат влегле во Европа (поканети од 
страна на John Cantacuzenus, еден од бунтовниците против 
византискиот цар од тоа време John V Palaeologus), па сЀ до 
војната од 2001та година кај нас, кога една партија водена од 
желбата да се врати на власт им помогна на напаѓачите од Косово 
да ги победат македонската армија и полиција. 
Второ, Александар, иако веќе во тоа време сосема сигурен во 

својата апсолутна воена супериорност, имал доволно прибраност 
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за да ја прифати понудата на Omphis и со заеднички сили да тргне 
во битка против Porus, кого, благодарение токму на советите од 
својот индиски сојузник, Александар успеал да го порази и покрај 
неговите воени слонови.  
Спротивно на првата работа, не можете ни да замислите колку 

често низ историјата разни освојувачи ја заборавале втората 
работа. Многумина биле толку вообразени што не разбирале дека 
и покрај својата несомнена воена надмоќ, сепак ќе им треба 
локална подршка од домашни предавници. 
Кога крстоносците во средниот век се обиделе да ја освојат 

Светата Земја и градот Ерусалим, тие биле толку убедни дека она 
што го прават е помогнато од самиот Бог, што сметале дека нема 
да им треба никој од локалните политички фактори да го имаат на 
своја страна во својот поход. Така, кога тие ја нападнале 
територијата на денешен Израел, каде во тоа време живееле во 
големо мнозинство муслимани, тие колеле и палеле сЀ пред себе, 
не обидувајќи се дури ни јазикот на Арапите да го научат, а не пак 
и локални сојузници да стекнат. Крајниот резултат се видел после 
нешто повеќе од еден век кога крстоносците, по долга низа крвави 
порази, засекогаш биле протерани од Светата Земја. 
Слободан Милошевиќ и Борис Јелцин, секој во својата земја, исто 

така никогаш не успеаја да сфатат дека е корисно и паметно да се 
има локален сојузник во војните кои ги водеа. Кога Слобо ги 
испрати своите паравоени сили да ја освојуваат Хрватска, тој 
против себе ги имаше сите Хрвати обединети, без оглед на 
нивната политичка припадност.  
Толку беше тој убеден во супериорноста на својата војска, што 

не се потруди ниту еден хрватски политички фактор да го 
придобие на своја страна со ветување за помош при преземање на 
власта во Хрватска. Сосема истиот пристап Слободан Милошевиќ 
го имаше и кон Косоварите, кога со бескрајно голем презир 
гледаше на сЀ што е албанско и следствено, со ниту еден од 
нивните водачи не се обиде да склопи сојуз, туку сите ги 
прогонуваше, без исклучок.  
Конечниот резултат од тој непромислен пристап е познат. Од 

Хрватска беа истерани стотици илјади Срби и до ден денешен не 
можат да се вратат, а Косово речиси е сигурно дека никогаш веќе 
нема да биде дел од Србија, барем не „де факто“, ако не толку „де 
јуре“ (поради моќта на Русија да го блокира зачленувањето на 
Косово во ООН). 
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А пак Борис Јелцин, кога водеше војна против Чеченците сосема 
на ист начин како и Милошевиќ постапуваше и сосема ист беше 
неговиот краен резултат. Во првата војна во Чеченија (1994 – 
1996), руската армија, сосема сигурна во своја тотална воена 
надмоќ тргна да се бори против сите Чеченци, убивајќи и палејќи 
сЀ пред себе без да води сметка за да придобие на своја страна 
некој од локалните политички моќници. Резултатот беше срамен и 
понижувачки пораз на Русите и признавањето од нивна страна на 
широката автономија на Чеченија која во периодот 1996 – 1999 
буквално функционираше како независна држава. 
Кога започна втората војна за Чеченија, кон крајот на 1999та 

година, тогашниот премиер (а подоцна и претседател, и сега пак 
премиер, а наскоро можеби пак претседател) Владимир Путин, 
имаше доволно разум и памет најпрвин да придобие на своја 
страна еден од најмоќните политичари во Чеченија, водачот на 
опозицијата, кому му ја понуди апсолутната власт во таа малечка 
земја по победата на руските сили, под услов, неговите 
приврзаници (кои беа локални Чеченци) да им помогнат на Русите 
да ги победат бранителите на Чеченија (патриотските Чеченци).  
Токму тоа се случи, и бидејќи Путин е сериозен политичар кој 

секогаш ја има во предвид иднината на својата репутација, тој го 
испочитува договорот и на својот локален сојузник му ја подари 
целосната власт врз чеченскиот народ и земја. И до ден денешен, 
со Чеченија владее неговиот клан, а неговите луѓе учествуваа и во 
неодамнешната војна на Русија против Грузија. 
За разлика од пристапот на Србите кон нивните Албанци, нашите 

политичари уште од самиот почеток на независноста беа во 
коалициони односи со водечките албански политички фактори во 
нашата земја. И на тој начин беше овозможен одреден мир, кој 
беше нарушен единствено во 2001та, откако премиерот Љубчо 
Георгиевски го заборави основниот принцип во политиката, а тоа е 
дека мора секогаш да го имаш народот на своја страна, и почна да 
се потпира исклучиво на византиски методи на владеење. 
Албанските политички фактори кај нас, исто така беа свесни 

дека и СДСМ и ВМРО се Македонци, ама дека едните се нивни 
Македонци, кои може да се употребат против другите. Па затоа 
редовно, кога за свој партнер имаа од македонската страна 
глупаци и неспособни политиканти кои само мислеа да крадат, ја 
користеа својата коалициона моќ да изнудуваат одредени отстапки 
кои за македонските патриоти изгледаа како навреди и своевидни 
национални предавства. 
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Што е поентата? Поентата е дека никогаш не треба да се гледа 
на ниту една организација или група или структура, било да 
станува збор за политичка партија, држава ила нација, или дури и 
бизнис групација како на некоја монолитна структура. Секогаш и 
секаде зад сите идеали, симболи и традиции стојат – индивидуални 
луѓе со свои, сопствени потреби и цели. 

 
Резиме: Александар кога започнал да ја освојува Индија бил 

доволно мудар да ја прифати помошта на еден од локалните 
политички фактори. Многу лидери низ историјата во своите обиди 
да освојат некоја територија ја користеле помошта на домашните 
предавници од таа територија и потоа богато ги наградувале за 
нивните услуги.  
Не постои структура од било кој тип во светот која што е 

монолитна, бидејќи секоја структура е изградена од луѓе. А секој 
човек е индивидуа со свои приватни интереси.  
Како ова знаење да го искористиме ние денеска? 
Американците се наши сојузници, но и Америка не е монолитна 

структура. Кај нив има две големи политички групи, Републиканци 
и Демократи, и барем така се чини, наши сојузници се 
Републиканците. Демократите, на прв поглед изгледа дека се 
сојузници на нашите непријатели (Грците, кои и самите не се 
монолитни!). Но, на мојот блог, имам една колумна со наслов 
„Анатомија на Демократската Партија во САД“ каде што во кратки 
црти ја разложив таа политичка партија на десетина најмоќни 
фракции и лоби групи, при што наведов и мои идеи за тоа како 
некои од тие фракции може да се придобијат на наша страна. 
Иако може да се рече дека: „и Републиканците и Демократите се 

Американци, ама Републиканците се наши Американци“, тоа не 
значи дека и кај Демократите не можеме да најдеме „наши 
Демократи“.  
Воедно, ако малку се потрудиме да размислиме и да се 

организираме поинтелигентно, јас сум цврсто убеден дека многу 
брзо ќе утврдиме и кои од Грците (ПАСОК и Неа Демократија) 
може да станат наши Грци... 
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Учи од Aristotle, а не од Aristophanes 
 
Старогрчкиот историчар Plutarch во неговата биографија за 

Александар Велики, ни ја раскажува следнава случка од животот 
на големиот Македонец која, по мое мислење, кажува сЀ за 
неговиот однос кон книгите и учењето воопшто: 
Имено, кога после сите битки и победи против Darius, 

македонската војска ја презела контролата врз главниот град на 
Персија, во царската ризница меѓу многуте златни и сребрени 
предмети украсени со скапоцени камења, била пронајдена и една 
раскошно декорирана кутија, за која на Александар слугите на 
Darius му рекле дека во неа персискиот цар ги чувал своите 
најскапоцени предмети. Бидејќи Александар по победата врз Darius 
се сметал себеси за новиот цар на Персија, тој решил да ја 
продолжи традицијата и во тој ковчег да смести некој свој 
драгоцен предмет. 
Александар ги прашал генералите од македонската армија и 

другите присутни, што е тоа по нивно мислење, што за него е 
најзначајно и наскапоцено, достојно за да се стави во ковчегот. Се 
појавиле разни мислења, при што некои сметале дека треба да 
стави некое оружје, или можеби некој прстен и печат кралски, а 
можеби и да ја наполни со дијаманти кутијата. Откако ги ислушал 
нивните предлози, Александар ги изненадил своите соработници 
со одлуката во кутијата, во која требало да се чуваат највредните 
предмети од неговиот живот, да смести - една книга! 
Книгата била токму „Илијадата“ од Homer, во тоа време сметана 

за еден од најквалитетните историско - поетски записи, полн со 
практични совети и големи мудрости од кои многумина можеле да 
учат за владеењето во мирот и однесувањето во војните. Таа му 
била омилената книга на Александар, и тој решил токму неа, како 
највреден предмет во својот живот, да ја стави во ковчежето 
конфискувано од ризницата на персискиот цар. 
Кога прв пат ја прочитав оваа интересна приказна, веднаш на ум 

ми дојде следново прашање: што би ставиле лидерите од 
политичката елита на модерната македонска држава доколку би 
имале пристап до царското ковчеже во кое ќе треба ги чуваат 
предметите кои најмногу ним им значат? 
Едниот лидер веројатно би ставил шише виски во ковчежето, 

другиот можеби список со адресите и телефонските броеви на сите 
агенции за правење на реклами во земјава и пошироко, заедно со 
лист хартија на кој би бил нацртан графикон со движењето на 
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неговиот личен рејтинг, еден бивш лидер веројатно би го ставил 
својот бугарски пасош во ковчежето, а не е исклучено некои 
политички големци во таквото едно ковчеже ги сместат и своите 
кодошки досиеја од некогашната Служба за државна безбедност 
кои успеале да ги украдат на време од архивите пред да почне 
процесот на лустрација. А сигурно ќе се најде место и за штедна 
книшка од некоја банка во Кипар, Швајцарија или Панама... 
Сакам да кажам, не верувам дека било кој од нашите „големи“ 

лидери ќе стави книга во своето ковчеже за чување на вредни 
предмети. А не дека и гласачите на тие политичари се нешто 
понаклонети кон книжевноста, по светлиот пример на Александар 
Велики. Повеќето просечни млади Македонци, да им дадете шанса 
да стават нешто свое највредно во ковчежето на Darius, сигурно ќе 
се решат за пиратско DVD со спотовите од некоја српска или 
бугарска пејачка со големи гради. 
Во денешна Македонија, книга на Aristotle, философот достоен да 

биде учител на Александар Велики, можете да си купите во некои 
книжари за само сто денари! Две кутии цигари, еден и пол 
килограм банани, 400 грама говедско месо или половина табла 
јајца вредат повеќе од една книга на учителот на Александар 
Велики Македонски. И пак никој не ги купува тие книги. 
Очигледно, Aristotle бил доволно добар за Александар, ама не е 

доволно добар за Македонците, кои сакаат да се нарекуваат себеси 
„чеда на Александар, гордост наша македонска“. Е да, тој таков 
каков што бил е гордост наша македонска, но дали ние, вакви 
какви што сме можеме да речеме дека тој со нас би се гордеел? 
Филип II, кога му се родил синот Александар, му пишал писмо на 

Aristotle (со кого се знаел од младоста уште, бидејќи таткото на 
Aristotle му бил личен лекар на таткото на Филип) со следнава 
содржина: „од Филип до Aristotle, поздрави! Да знаеш дека ми се 
роди син. За тоа, на боговите сум им бескрајно благодарен, не 
толку поради тоа што ми се роди баш син, туку повеќе поради тоа 
што се роди тој додека ти си жив, затоа што се надевам дека ако 
ти му бидеш учител кога ќе потпорасне, сигурно од него ќе стане 
човек што на моето кралство голема добробит ќе му донесе“ 
Ете, не бил само Александар тој кој го ценел учењето. И 

неговиот татко, кој во една пригода го советувал синот да го слуша 
внимателно она што го подучува Aristotle за да не ги повтори 
истите грешки што Филип ги направил поради необразованост, 
значи и тој бил свесен за важноста на образованието. 



 45

За жал, денешните Македонци овој начин на размислување не го 
споделуваат со своите славни и успешни предци. Како што 
објаснував опширно во една колумна на мојот блог, со наслов „Што 
можеме ние Македонците да научиме од Евреите“, во нашата 
држава ако некој млад човек седне на клупа во парк со шише 
ракија во рацете, нема да изненади никого со таа своја постапка, 
но ако биде виден со книга во рацете како седи истиот тој млад 
човек на истата таа клупа во паркот – тој ќе стане мета за подбив, 
бидејќи во нашиот секојдневен разговорен јазик, да му кажеш 
некому да „не се прави паметен“ се смета за сериозна навреда. 
Но, дури и оние кои сепак решаваат да учат, поради накриво 

насадениот образовен систем во државава, не го прават тоа на 
најпродуктивниот начин. Еве, на пример, студентите по економија: 
јас сум имал прилика со можеби дваесетина дипломирани 
економисти да разговарам за тоа што го учеле на факултет, и од 
ниту еден од нив не сум слушнал дека ја прочитале книгата на 
легендарниот економист Adam Smith кај нас позната под 
скратениот наслов „Богатството на народите“. Книгата ја има и на 
македонски преведено и чини неколку илјади денари да се купи, 
па можеби тоа е пречка за поголема читаност. Таа може да се 
најде и на интерент, на англиски вистина, но може да се најде. 
За книгите на David Ricardo или Milton Friedman да не правиме 

муабет, а John Maynard Keynes, можеби највлијателниот економист 
на XX – иот век и „идеен творец“ на ММФ и Светската банка, за 
повеќето наши дипломирани економисти е вистинска terra incognita 
(непозната област). И најголемиот дел од нивните професори не се 
нешто подобри во тој поглед од нив, затоа што и тие, исто како и 
нивните студенти, учеле за големите мислители, а не учеле од 
големите мислители. Со други зборови, тоа што тие го знаат за 
нивните идеи не го добиле со читање на книгите напишани од нив 
лично (иако барем во денешно време сите капитални дела на 
мислителите на општествените науки ги има на интернет) туку со 
читање на книги напишани од други луѓе за нив.  
А како што Aristotle објаснил во едно писмо до Александар, да се 

учи од некого и да се учи за некого, не е исто: 
„Од Александар до Aristotle, поздрави! Не си направил добра 

работа со тоа што си ги објавил твоите предавања во книга. Сега 
секој ќе може да го прочита она што ти мене ме подучуваше, и 
секој ќе ги научи истите работи што јас ги научив. И по што тогаш 
јас ќе бидам подобар од другите луѓе? Мојата желба е да ги 
надминам сите останати во паметта, а не во силата. Поздрави! 
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Од Aristotle до кралот Александар, поздрави! Си ми пишал во 
врска со објавувањето на моите предавања, сметајќи дека тие 
работи требало да ги држам во тајност. Не се вознемирувај поради 
тоа, оти сакам да знаеш дека тие предавања истовремено и се 
објавени и се зачувани во тајност. Затоа што нивната смисла е 
разбирлива само за оние кои биле на моите предавања да ме 
слушаат како ги објаснувам. Другите, нема да ги сфатат. Поздрави, 
кралу Александар“. 
Овој дел од преписката меѓу ученикот кој бил крал и философот 

кој му бил учител, ни ја оставил нам, на идните генерации 
историчарот од времето на стариот Рим по име Aulus Gelius. Не  
преведував буквално, а и го модернизирав начинот на изразување, 
сЀ со цел да биде појасна поуката. 

 
Резиме: Aristotle бил сериозен мислител кој во своите дела 

пишувал за политика, економија, право, етика. Во истата епоха 
живеел во Athens и еден комедиограф по име Aristophanes кој 
пишувал лесни комедии кои на тогашната публика ѐ биле многу 
забавни. Александар државникот учел од Aristotle и затоа ги 
потчинил жителите на Athens кои не ги ценеле многу своите 
мислители (философот Socrates го осудиле на смрт) но ги 
обожавале своите комичари, каков што бил Aristophanes. 
Во денешна Македонија имаме ситуација кога десетици илјади 

млади Македонци се спремни да отидат на стадион и да навиваат 
на цел глас за македонската репрезентација. Тоа е прекрасно, но 
колку од нив се подготвени напорно и вредно да студираат некој 
технички факултет кој утре ќе им обезбеди да најдат самите некоја 
продуктивна работа, можеби и во добро платеното странство? 
Колку часови трошат младите Македонци пред компјутер играјќи 

игри, а колку во учење на програмирање на релациони бази на 
податоци или одржување на компјутерски мрежи? Македонија 
нема да стане почитувана сЀ додека ние сме дежурни „берачи на 
портокали на грчките плантажи“, туку тогаш кога грчките хакери 
ќе бидат пресреќни кога ќе пиратираат некој софтвер произведен 
од македонски програмери. 
Погрешно е да се мисли дека најголемиот успех за Македонците 

е да ги навредат Грците. Напротив, најголемата навреда за Грците 
е успехот на Македонците. Во секој поглед. 
Александар знаел дека кој учи, тој победува. И кој победува, тој 

пак треба да учи. А ние ниту учиме, ниту победуваме. Можеби 
треба да почнеме да учиме, за да почнеме да победуваме. 
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Ако Lysimachus го победи лавот – дружи се со Lysimachus. 
Ако не, дружи се со лавот 
 
Пред неколку години, еден мој пријател беше наумил со неколку 

негови соработници, да формира агенција за обезбедување и ме 
замоли мене, да му смислам име за фирмата. Му предложив да се 
вика агенцијата „Lysimachus“. Мојот пријател ме праша, зачудено, 
што точно значи името и како тоа воопшто се изговара. 
Му објаснив дека Lysimachus било името на шефот на личното 

обезбедување на Александар Велики, име кое нашата официјална 
историографија погрешно го транскрибира како Лизимах. Бидејќи 
тој му бил син на еден Грк (кој пак, според одредени извори 
најверојатно бил најобичен земјоделец од Thessaly) по таа основа, 
би било соодветно да се чита името на овој човек барем како што 
самите стари Грци го читале – Лузимахос. 
Тоа што бил син на странец, плус и сосема безначаен во 

политиката странец, му оневозможило на младиот Lysimachus (ова 
е англиска транскрипција и така барајте го на интернет) да има 
било каков пристап (врски и протекции) до луѓето кои ја 
сочинувале елитата на тогашната македонска држава. 
Кога Александар станал крал на Македонија, за да не се повтори 

случајот со убиството на Филип од страна на самите негови 
телохранители, било потребно комплетно да се промени составот 
на личното обезбедување на кралот. За таа цел, најблиските 
советници на младиот крал се погрижиле за телохранители на 
Александар да бидат избрани само млади луѓе со проверено 
потекло за неколку генерации наназад, од семејства со осведочена 
политичка подобност и докажана лојалност кон државата. 
По таа логика, младиот Lysimachus не можел да се надева на 

место во личното обезбедување на кралот, и затоа, горејќи од 
желба да направи своја кариера и да не мора да се мачи во тешка 
работа и очајна сиромаштија како татко му, овој човек решил да ја 
примени следнава „финта“: 
Отишол кај Александар и побарал од него да го прими за негов 

телохранител, а поради тоа што не бил Македонец по потекло, тој 
побарал да му биде дадена шанса според некои други критериуми 
да ја докаже својата подобност за таква служба. 
Александар го запрашал Lysimachus дали ќе може да му верува 

дека нема овој да побегне ако неговиот (на кралот) живот се најде 
во опасност, на што Lysimachus решително одговорил дека кралот 
ќе го брани и со својот живот дури и од најстрашните непријатели, 
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по што (веројатно на шега или од злоба) македонскиот крал му 
понудил на кандидатот за кралски телохранител да влезе во кафез 
во кој бил затворен еден лав и да го задави со голи раце, без било 
какво оружје. Доколку тој подвиг – за кој била потребна 
неверојатна храброст – го изведел успешно, тогаш, и покрај тоа 
што не бил Македонец, ќе го добиел посакуваното работно место. 

Lysimachus можеби во првиот миг по слушнувањето на овој 
„бенчмарк“ кој што требало да го исполни, длабоко во себе 
зажалил за неговата непромислена желба да стане телохранител 
на Александар, но, сфаќајќи дека тоа е единствениот пат да ја 
оствари својата замисла – прифатил. 
Тој бил фрлен во кафезот на еден лав и – го победил. Останал 

жив, а страшниот ѕвер бил убиен од страна на овој човек, со што 
ја докажал својата храброст и снаодливост. Не знаеме точно како 
се одвивала борбата и дали лавот бил стар и болен или пак 
прејаден пред борбата со Lysimachus, но според одредени 
историски записи од сведочења од втора и трета рака, се чини 
дека Lysimachus ја завиткал својата наметка околу својата дланка 
по што тргнал со раката кон устата на лавот, а овој ја загризал, по 
што Lysimachus ја оставил ткаенината во грлото на лавот и ја 
извадил раката надвор од устата на ѕверот. Животното брзо се 
задушило, но не пред со своите остри канџи да го изгребе до коска 
својот непријател. 
Овие рани, добиени од борбата со лавот во кафезот во кој го 

ставил Александар, Lysimachus во текот на својот подоцнежен 
живот ќе му ги покажува редовно на секој гостин во неговата 
палата (тој, по смртта на Александар, станал при распадот на 
империјата некое време и крал на Thrace – област која ја покрива 
денешна источна Бугарија и европскиот дел на Турција). 
Александар бил толку воодушевен од неверојатниот подвиг на 

кандидатот за телохранител, што не само што го вработил за свој 
телесен чувар туку и го поставил за командант на телохранителите 
или со модерен речник – шеф на личното обезбедување. 
Инаку, овој човек бил многу интересен историски лик и 

навистина заслужува да побарате повеќе информации за него на 
интернет. Во одреден дел од својот живот, се чини дека тој имал и 
некоја сопруга или ќерка која на прекар била викана Lysimachia 
(како што во старо време кај нас сопругата на Трпе ја викале 
Трпеица, или на попот жената била попадија) која најверојатно во 
својата градина одгледувала некои цвеќиња кои благодарение на 
неа станале популарни и засадувани во многу градини, па 
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останало од неа и името на тој вид цвеќе. Не знам како се вика на 
македонски, но на латински името на ова растение со големи 
зелени листови и убави жолти цветови е Lysimachia punctata. Ако 
имате желба во вашата градина да засадите цвеќе кое на некој 
начин би било поврзано со древната македонска историја од 
епохата на Филип и Александар и непосредно по нив, побарајте 
семе од ова цвеќе и засадете си го во бавчата. 
Да се вратиме на темата: мојот пријател од почетокот на текстов 

откако ја ислуша приказната за Lysimachus сепак не беше нешто 
посебно импресиониран од ликот и делото на овој човек и одлучи 
да го одбие мојот предлог за именување на неговата агенција. Со 
него веќе неколку години не сум се видел ниту слушнал – 
едноставно не можеме да се најдеме – но слушнав од трети лица 
дека најверојатно заминал за Ирак или Афганистан каде што 
работел во некоја странска агенција за обезбедување и таму ги 
чувал објектите и вработените на меѓународните организации и 
приватни компании вклучени во обновата и реконструкцијата на 
тие региони. Значи, Александар Велики му бил пишан да му е 
судбина, ако не преку формирање на агенција за обезбедување 
која би го носела името на неговиот главен телохранител, барем 
преку работење во региони своевремено освоени од Александар. 
Сега е време да се објасни поуката од сево ова претходно 

раскажно за Lysimachus. Поуката е дека Александар немал никаков 
проблем да прими за свој близок соработник и дури и за шеф на 
своето лично обезбедување да постави човек кој не бил со 
„докажано потекло“ и „осведочена подобност“.  
Можеме да веруваме дека Македонците од времето на 

Александар биле во првиот миг лути кога ќе слушнеле дека 
нивниот крал поставил обичен Грк (а не аристократски Македонец) 
на толку значајна функција, но сигурно откако ќе слушнеле дека 
Lysimachus морал со лав да се бори и тоа со голи раце да го убие и 
дека го убил, никој немал зборови да го критикува и да се сомнева 
во неговиот избор на лојален и храбар човек.  
Оваа карактерна особина на Александар, да ги одбира своите 

соработници според практично покажаната способност, а не 
според политичката подобност, се забележува и низ целата негова 
државничка кариера.  
Имено, кога тој конечно ја поразил и последната персиска војска 

која што пружала отпор на македонскиот освојувачки поход во 
Азија, и кога официјално ја презел функцијата „шахан шах“ (ова 
значи на персиски „крал на сите кралеви“ и било титула на 
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персиските цареви), тој за сатрапи т.е. гувернери на разните 
провинции низ империјата поставувал како Македонци, така и 
Персијци (многу сатрапи од времето на Dairus биле оставени на 
позициите откако се заколнале на верност на новиот шахан шах) а 
дури и по некој Грк среќаваме во листите на сатрапи поставени од 
Александар што историчарите ги запишале за идните генерации.  
Јасно, не биле заборавени и луѓето со потекло од Персија кои 

биле врбувани да работат за македонските интереси уште во 
времето на Филип II (на пример, извесен Amminapes кој живеел во 
Pella а кој бил Персиец и чии интриги многу помогнале во 
освојувањето на Египет бил поставен за сатрап од Александар).  
Некои од сатрапите ќе успеат да ги задржат своите позиции и по 

смртта на Александар, особено оние кои ќе ја префрлат својата 
лојалност кон победничките генерали по меѓумакедонската војна 
на наследниците на Александар. Некои – нема да издржат ни една 
година бидејќи поради покажана корумпираност и предавничко 
делување ќе бидат егзекутирани по наредба на Александар. 

 
Резиме: Во модерна Кина, Deng Xiaoping, лидерот кој таа земја 

ја поведе надвор од социјализмот во капитализам и по чија заслуга 
Кина е денеска светска економска сила, имаше многу добра 
поговорка: „не е битно дали мачката е црна или бела, битно е 
мачката да лови глувци“.  
Иако немаме историски записи кои би потврдиле, не би било за 

изненадување Александар Велики во некоја пригода да рекол дека 
„не е битно дали сатрапот е Македонец или Персиец или Грк, 
битно е да е добар сатрап“. А истиот пристап го имал, според 
примерот со Lysimachus и при изборот на телохранителите.  
Почитувањето на оваа мудрост Александар Македонски го 

направило Велики. Нашите денешни македонски лидери бараат од 
своите соработници како главен критериум само слепа партиска и 
лична послушност – и затоа тие лидери, иако се македонски не се 
велики. И нема да бидат никогаш.  
Затоа што, не бидува од секое македонче Македонец. Оној 

македонски лидер кој околу себе дозволува само послушни 
македончиња и самиот е послушно македонче кога ќе застане 
(поточно: клекне) пред „семоќните“ странски преставници во 
земјава наша. Оној лидер кој не се плаши од јаки личности покрај 
себе, тој не се плаши ни од „јаки“ личности пред себе. 
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Ако не можеш да ја победиш персиската флота на море – 
победи ја на копно 
 
Кога човек прв пат ја чита приказната за односот на Филип II 

кон поразените грчки градови – држави Athens и Thebes, останува 
зачуден од благиот и помирлив однос кој македонскиот државник 
го имал кон своите поразени непријатели, чии што здружени 
војски толку крваво ги победил во битката кај Chaeronea. 
Историчарите од нашето време одлуката на Филип да не ги 

разурне до темели непријателските градови ја објаснуваат со 
фактот што тој веројатно уште тогаш го планирал походот кон 
Персија и за таа цел имал потреба од флотата која Athens можела 
да му ја обезбеди и која што била клучен елемент во походот. 
Но, кога Александар го започнал својот поход кон Персија, 

станува неразбирливо, барем на прв поглед, зошто било потребно 
Athens да не ја доживее судбината на Thebes, која била разурната 
само неколку месеци по стапувањето на власт на младиот 
македонски крал. 
Имено, толку потребната грчка флота со која Филип планирал да 

ја држи во пат – позиција персиската флота воопшто не била 
употребена во текот на војната на Александар против Персија. 
Нејзината улога била не толку борбена, колку што била логистичка 
за транспорт на трупи преку протокот кој ги разделува Азија и 
Европа, а и таа функција била во голема мера минимализирана по 
првиот бран на преминување на армијата на Александар кон 
непријателската територија. 
Оваа постапка на Александар, да не ја користи воената флота на 

неговиот „сојузник“ Athens која што му била на располагање 
против Персијците станува донекаде разбирлива ако се има во 
предвид вкупниот карактер кој кралот на Македонците го покажал 
во текот на целиот свој живот. А тој карактер за своја основа го 
има мотото „направи сам и после нема никому да треба фала да му 
кажеш“ што се чини дека сосема солидно може да послужи и како 
мото на безмалку секој навистина успешен човек низ целата 
светска историја. 
Знаејќи дека на сојузничката флота никогаш нема да може со 

полно срце да смета, сосема оправдано сомневајќи се во нејзината 
лојалност и ефикасност, кога таа би била повикана да се бори за 
интересите на државата која само пред неколку години била 
непријател на Грците, Александар донел мудра и особено 
далекусежна одлука да ја „победи персиската флота на копно“. 
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Неговите советници и генерали тоа во прв момент не го сфатиле 
сметајќи дека не му личи на еден војсководач кој себеси се смета 
за храбар и бестрашен да одбива да се соочи со непријателот во 
било кое поле на борба, па и на морската шир, но Александар 
добро знаел каде лежи неговата сила, а каде неговата слабост. 
На копно, тој командувал со беспрекорно извежбана и 

фанатично лојална армија од строго дисциплинирани Македонци 
кои верувале во својот водач и кои знаеле како да се борат и да 
победуваат, научени низ децениите војување под команда на 
Филип. На таква копнена војска, Александар бил сосема убеден 
дека во секое време може да се потпре. 
Од друга страна, доколку се одлучел да води поморска војна, 

Александар ќе требало да командува со бродови и нивните 
екипажи, составени од Грци кои немале никаква желба да се борат 
за интересите на Македонија, земјата која нивните градови – 
држави ги поробила и понижила со наметнување на даноци и со 
изнудување на територијални концесии. Како дополнителен 
негативен аспект на сето тоа било што и Александар немал 
никакво искуство со командување на поморски воени единици. 
И затоа, нашиот крал решил персиската флота да ја победи на 

копно, при што основната идеја била со движење на македонската 
армија покрај медитеранскиот брег да бидат освоени или 
разурнати сите, без исклучок, пристаништа во кои персиската 
флота движејќи се од своите главни бази во Phoenicia (денешен 
Либан), можела да се снабди со потребни продукти за сигурно 
пловење. Тогашните бродови не биле толку сигурни и силни како 
денешниве, или пак оние од времето на ренесансата во Европа, 
кога со еден обичен брод можело да се помине цел океан без да се 
има потреба да се застане во некое пристаниште попатно.  
Тогашните бродови не можеле да пловат многу далеку од брегот 

и поради низа технички недостатоци при конзервирањето на 
храната и можноста поради болести да се намали бројната состојба 
на екипажот, било неопходно на својот пат, на секои 200 – 300 
километри, бродовите да имаат можност да застанат во некое 
пријателско пристаниште каде што би можеле да се освежат и 
наполнат резервите на храна и робови – веслачи.  
Александар знаел дека ако по должината на азискиот брег ги 

стави под своја власт сите расположливи пристаништа, тогаш 
персиската флота нема да може да изврши контра – напад во 
Македонија кога македонската армија ќе биде зафатена со борби 
во срцето на персиската империја. 
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Речено – сторено, но по цена на многу загубено време и огромни 
жртви. Ако се погледнат историските записи од битките во првите 
години од походот против Персија, се добива впечаток дека повеќе 
македонски војници загинале при опсадите на пристанишните 
градови Halicarnassus, Tyre и Gaza, одошто во двете најзначајни 
теренски битки од тој период, битките кај реката Granicus и во 
близина на градот Issus. 
Меѓутоа, жртвите биле донекаде оправдани, бидејќи со 

конечниот пад на пристанишниот град Gaza, била одстранета сета 
опасност за Македонија од можен напад на персиската флота (која 
би носела и пешадија со намера да ја окупира татковината на 
Александар). Оние персиски бродови кои преживеале во 
Средоземно Море, лишени од можноста да се сместат во некое 
свое пристаниште (бидејќи ниту едно не останало надвор од 
доминацијата на Македонците) ги кренале едрата и запловиле кон 
тогаш малиот град Carthage во денешен Тунис, во чија што служба 
одлучиле да преминат морнарите. Со помошта на таа новодојдена 
огромна морнарица, Carthage станала нова поморска сила во 
западниот Медитеран. 
Што би било аналогија на оваа приказна во сегашново доба? 
Па, ако се сетиме на последниве неколку изборни циклуси во 

нашата земја, сигурно дека одлуката на најсилните политички 
фактори да не си изглегуваат на тв – дуел едни на други беше 
оправдана од стратегиски аспект, иако многу новинари и 
аналитичари и до ден денешен не сакаат тоа да им го признаат.  
Кога владеачката партија одбиваше да го испрати својот лидер 

на дуел со водачот на опозицијата, тоа беше паметно (а не 
кукавички), бидејќи на тој начин власта имаше донесено одлука 
„да ја победи опозиционата флота на копно“ со тоа што нема да се 
бори за гласовите на избирачите со помош на зборови, туку со 
помош на дела. 
Ова од причина што можеби беше оценето дека политичкиот 

противник има подобри ораторско – говорнички вештини, па 
соочувањето на дебата пред телевизискиот аудиториум немаше да 
биде успешно за преставниците на власта. Од друга страна, 
секогаш е ризично да се потпира една власт на сојузништвото на 
телевизиите кои не се под нејзина директна контрола, туку се во 
рацете на коалиционите партнери. 
Како што Александар знаел дека на своите вчерашни 

непријатели, а денешни сојузници, Грците, никогаш нема да смее 
да им верува дека со своите флоти тие верно и посветено ќе се 
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борат за неговите интереси, така и политичарите кои одбиваа 
дуели со своите политички ривали не сметаа дека е мудро да се 
потпрат во својата борба за власт врз своите коалициони партнери 
кои поседуваа телевизиски станици. 
Доколку Александар одлучил да се справи со персиската флота 

на море, со помош на грчките сојузнички воени морнарици, тој 
ризикувал да доживе пораз или во последен миг да го предадат 
сојузниците и со тоа да ја прокоцка шансата за брза и потполна 
победа против својот непријател.  
Ако некоја политичка партија во нашата земја одлучи борбата 

против својот конкурент да ја води строго со помош на медиумите, 
ризикува да доживее губење на релевантноста (оти обичниот 
народ нема многу доверба во новинарите кои час ја подржуваат 
едната, а час другата партија) а и реална е можноста некој 
сопственик на медиум да им сврти грб на своите политички 
сојузници и да премине во непријателскиот табор само неколку 
дена пред почетокот на предизборната кампања (како што 
впрочем и се случи на последните парламентарни избори кај нас). 
И што е спасот од оваа опасно непријатна можност? Па, наместо 

политичарите да се занимаваат со фрлање на навреди еден кон 
друг, можеби би требало да се зафатат со работа која би имала 
практични резултати. Политичарот кој е харизматичен има на долг 
рок полоша перспектива од оној кој нема харизма а е подеднакво 
интелигетнен како оној кој ја има харизмата. 
Оти, оној кој нема харизма и е свесен дека нема харизма, 

никогаш нема да се потпре на своите говорнички вештини, бидејќи 
знае дека такви вештини нема. Тој ќе се потпре на напорна и 
(колку – толку) чесна работа која ќе му обезбеди реални резултати 
и достигнувања со кои единствено ќе има надеж дека ќе може 
успешно да ги придобие гласачите за неговата политичка опција. 
Еве една констатација со која во голема мера секој би се 

согласил: во нашата држава, во изминативе две децении, колку 
некој политичар беше похаризматичен, колку беше посилен 
говорник и поубедителен оратор, толку кога ќе дојдеше на власт 
имаше послаби резултати и толку неговата политичка кариера 
заснована на харизма и слаткоречивост завршуваше помизерно. 
Почнете од некогашната најголема надеж на македонскиот 

политички центар, Гошев, па преку другата најголема надеж на 
македонскиот политички центар, Тупурковски, па преку некогаш 
безгранично харизматичниот Љубчо, па преку „братот“ Љубе и 
истакнатиот општествено – политички работник Петковски Тито и 
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завршувајќи со најхаризматичниот од сите македонски политичари 
од 1990 до сега, фамозниот и злогласниот Б.Ц. Колку појак 
говорник, толку послаб работник.  
Од друга страна, најуспешниот политичар на левицата (успешен 

според тоа колку корист имала државата и народот од неговата 
работа) кај нас без конкуренција е Радмила Шеќеринска, која кога 
беше задолжена за евроинтеграции ѐ донесе кандидатски статус 
на Македонија. Најуспешниот десничарски политичар (повторно, 
успешен според тоа колку корист има Македонија од неговата 
работа) е Груевски, чиј главен успех е модернизизацијата и 
воведувањето во ред на даночниот систем во нашата земја, толку 
клучен елемент во потикнувањето на економскиот развој. А овие 
двајца најкорисни за државата политички играчи немаа(т) ни 
трошка харизма во себе. Ама, знаејќи го тоа, тие своето место во 
политичкиот пантеон (поточно: пандемониум) на Македонија го 
обезбедија со своите дела, а не со своите зборови. 

  
Резиме: Има луѓе кои се многу способни говорници, а многу 

неспособни за практична работа. Има луѓе кои се способни за 
практична работа, ама не ги бива за дебатирање и држење на 
говори. За да се води дискусија потребни се луѓето од првиот тип.  
За да се води држава потребни се оние од вториот тип.  
Хитлер, Мусолини, Милошевиќ, Борис Јелцин, Бранко, Љубчо и 

уште еден куп друг политичари низ целиот свет биле многу 
харизматични пред да дојдат на власт и веројатно заради 
харизмата народот им дал доверба да ја водат државата. Нивните 
земји, од нивното владеење не виделе ништо корист, дури во 
некои случаи ги однеле своите народи во тотална катастрофа.  
Оној кој има харизма е веројатно добар за пејач или актер или 

манекен. За лидер на држава – не баш. Или како што велеше една 
изборна парола: „треба да знаеш, треба да можеш“. Но, да знаеш и 
да можеш да работиш, а не само да зборуваш убаво. 
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Послушај го Филип: оној кој пее - тој не владее, и оној кој 
владее - тој не пее 

 
Во една пригода, кралот Филип II присуствувал на некоја 

веселба каде што меѓу неколкуте музички точки била изведена и 
една прекрасна стара македонска народна песна (стара дури и во 
тоа време, а ако мелодијата преживела до денеска во нашиот 
фолклор, кој знае за која песна станува збор). Бидејќи на 
веселбата присуствувал шефот на државата лично, домаќините 
ангажирале професионален свирач на харфа да го отсври клучниот 
дел од мелодијата. 
Свирачот само што ја отсвирел песната најдобро што знаел, кога 

кралот фатил да го коментира неговиот талент, тврдејќи дека 
неколку ноти згрешил, пребрзо свирел, не го следел ритамот на 
другите музиканти, лошо го наштимал инструментот пред да почне 
да свири, а очигледно и не ја извежбал доволно добро песната.  
Свирачот на харфа, инаку познат и признат естраден уметник во 

тие времиња, свесен кој е човекот кој се зафатил да го критикува 
неговиот сценски настап, му одговорил на Филип со изјава која 
толку длабоко го потресла моќниот и суетен крал на Македонија, 
што тој ќе ја запамети како голема мудрост во својот живот, која 
ќе му ја пренесе потоа и на синот Александар, кој пак подоцна ќе 
ја применува и во текот на својата политичка кариера и како 
таква, ќе остане запишана од историчарите и ќе стигне и до нас. 
Имено, музичарот пристојно и скромно му одговорил на 

непристојниот во таа пригода и вообичаено нескромен во секоја 
друга пригода Филип: „ваше височество, се надевам дека ќе ве 
чуваат боговите од толкава несреќа па да морате да паднете на 
толку ниско ниво во споредба со вашата сегашна позиција за да 
имате прилика да знаете за овие, музички работи, повеќе отколку 
што знам јас што од тој занает лебот си го вадам!“ 
Скриената порака која Филип одлично ја сфатил, иако му била 

кажана во најпристојна форма гласи (на модерен разговорен 
македонски јазик): „слушај бе градоначалниче, ај ти ако си баш 
градоначалник глеј си ја твојата работа, а мене остај ме да ја 
метам улицава како што јас - метач на улици - најубаво си знам 
дека треба, оти да те биваше тебе за метење ти ќе беше на мое 
место, а јас ќе бев на твое место - градоначалник!“ 
Како што рековме, Филип ова одлично го сфатил и веќе во една 

наредна пригода му ја пренел најдиректно пораката на својот син, 
идниот крал на Македонија, Александар. Имено, на една забава во 
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кралскиот дворец во Pella музикантите засвиреле некоја убава 
македонска серенада – можеби токму тогашната верзија на  
„Отвори ми бело (Хе)ленче, вратата, аман портата“ која во тие 
историски услови имала и скриена политичка порака наменета до 
амбасадорите од грчките (хеленски) градови држави присутни на 
тој прием – значи во таква една пригода младиот македонски 
принц запеал на сиот глас и ги воодушевил сите околу него со 
своето маестрално пеење, по што уследил и бурен аплауз. Но, 
Филип не ракоплескал, туку го запрашал прекорно: „Сине мој, иден 
кралу на Македонија, нели ти е срам така убаво да пееш?“. 
Пораката на Филип до Александар била со идентична смисла 

како онаа во одговорот на харфистот на критиките од Филип, дека 
еден крал, еден државник, не треба да си го губи времето со 
занимавање со уметничко – естрадни подвизи, туку со државнички 
и стратегиски потфати од кои навистина неговата земја ќе има 
корист. Оти, еден ден, кога непријателите на македонската нација 
и држава ќе го забиеле своето гнасно копје со знамето нивно на 
него закачено и на последното парче македонска земја, сигурно 
нивните зборови ќе биле презривите: „абе ова Македонците 
навистина беа слабаци и страшливци за војување, ама да не ги 
убиваме сите сепак, оти убаво пејат и свират, ај ќе ги водиме дома 
кај нас во синџири оковани, да нЀ забавуваат на нашите свадби и 
други веселби, и да им фрламе од време на време по некоја коска 
и парче сув леб“. 
И Александар, како исклучително паметен човек, веднаш ја 

сфатил пораката и престанал да пее, и неколку години подоцна, 
кога, после една воена вежба која вклучувала и трчање, тој успеал 
да ги претрка сите негови спаринг – партнери, кога бил запрашан 
дали би размислил да се натпреварува на Олимписките игри, тој 
одговорил: „да, би трчал и на Игрите, но само под еден услов – во 
трката да ми бидат конкуренти само кралеви, како јас што сум!“ 
И сега дојде време да се вратиме во сегашноста и да видиме што 

оваа поука од двајцата најголеми македонски лидери може да нЀ 
подучи во нашето однесување и одлучување како народ.  
Имавме своевремено, ако добро ме држи сеќавањето, во нашава 

земја еден фудбалски тим кој беше многу успешен сЀ додека беше 
штедро спонзориран од една успешна и богата фабрика која 
произведува една прашкаста сива материја што се користи обично 
во градежништвото. Фабриката беше пред неколку години 
продадена на инвеститори – Грци кои ја запустија сета спортска 
активност поврзана со името на нивната фирма. Престанаа да го 
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финансираат клубот, и со парите заработени од бизнисот 
веројатно си финансираат некој свој спортски тим во својата 
сопствена држава (на што имаат полно право, оти парите се нивни 
и со нив што сакаат може да си прават!). 

 Иако фудбалскиот клуб го задржа името, не го задржа и 
спонзорот од кој со децении го добиваше тоа име и парите со кои 
се финансираше, и така, од еден од водечките македонски тимови 
стигна до дното на македонскиот фудбал.  А ако се земе колку е 
ниско целиот наш фудбал во однос на истиот спорт во соседните 
држави, тогаш падот на дотичниот клуб навистина е шокантен. 
Потрошивме речиси дваесет милиони евра за да во нашиот 

главен град, веднаш спроти хотелот кој делумно го носи името на 
главниот лик на оваа книга, изградиме грандиозна спортска сала, 
објект со кој ние и наредните генерации ќе се гордееме. Не знам 
за вас, ама јас многу повеќе ќе се гордеев ако наместо тие пари ги 
потрошевме за градење на сала во која нашата репрезентација ќе 
губи, да ги инвестиравме во градење на човечки капитал кој е 
клучен за развој на секој спорт и да добиевме национален тим кој 
иако во поскромни сали, сепак ќе победуваше почесто. 
Кој знае колку милиони евра потрошивме како држава за да 

изградиме „монументален“ објект во Пелинце во кој гордо ќе се 
сеќаваме на АСНОМ, не сфаќајќи дека со самото тоа што не сме во 
можност да го прославиме тој настан баш таму каде што било 
одржано тоа историско заседание – токму со таква една замена 
никако не можеме да тврдиме дека „гордо“ се сеќаваме на него.  
Сакам да кажам, кога веќе испаднавме понижени и поразени во 

тој случај, можевме барем тоа да го направиме со помал трошок. 
Да го оставиме сега настрана фактот што во светот, никој нема 

да нЀ цени, никој релевантен и сериозен барем, поради тоа што 
ние, сиромашна држава на работ на Европа, сме направиле некој 
забележителен настап во некоја спортска дисциплина на некое 
светско или европско натпреварување. За културните подвизи на 
нашите талентирани уметници да не правиме ни муабет, оти 
нивните победи за Македонија ни во Македонија не ги забележува 
некој, а камоли пак да заинтересираат и воодушеват некој 
странски фактор. Значи, да го оставиме настрана тој факт – дека е 
поубаво да си богат човек кој што добро слуша вицови одошто да 
си сиромашен човек кој што добро раскажува вицови. 
Реално да зборуваме, а еден еминентен светски економист како 

Milton Friedman ми е сведок, кога државата подржува некоја 
субјективна активност – резултатите се често разочарувачки.  
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Субјективна активност значи: нешто што се прави, а од кое не 
може да се измерат резултатите и ефектите. Целта на спортските 
репрезентации кои учествуваат на меѓународните натпреварувања 
не е примарно да освојат медал, оти само првите три од стотици во 
светот може да дојдат до таква чест, па ако е тоа целта, сите други 
за џабе дошле. Целта е да ја „промовираат својата земја“.  
А од кај знаеме ние колку тоа точно нашите спортисти успеале 

да ја промовираат нашата земја? Како може да се измери степенот 
на промовираност и како тоа да се спореди со инвестираните пари 
за таа промоција и потоа со помош на одредени статистички 
анализи да се утврди дали инвестицијата била оправдана или не?  
Не може никако, и затоа е тоа субјективна активност. 
Спортските репрезентации и културните активисти кои ја 

преставуваат Македонија надвор од границите на државава се во 
најголема мера спонзорирани од државата. Се разбира, сосема мал 
дел од тие пари тие добиваат директно, но индиректните 
инвестиции се големи – милиони евра за градење на спортски 
објекти меѓу другото. Па веројатно и затоа – тука влегува мислата 
на Friedman – нивните резултати се патетично безначајни. 
Погледнете ги само партиски профилираните весници и 

телевизии во земјава, сите тие не зависат за своето финансирање 
од пазарот на реклами, туку од парите кои им ги даваат фирмите 
блиски до политичките елити чии ставови ги промовираат тие 
медиуми. И пак, најгледани телевизии во земјава се странските 
канали на кои нема македонска политика. Партиската пропаганда 
никого не го интересира. Освен оние кои се платени за тоа. 
Бидејќи Македонија не располага со некои позначајни природни 

ресурси, нејзината иднина лежи единствено во развојот на 
општество на знаење. И тоа, како што Филип и Александар сосема 
би се согласиле, не во знаење како да се даде гол со пета од 
центарот на стадионот, туку, еве да речеме, во знаење од областа 
на информатиката, електрониката, хемијата, градежништвото, 
агрономијата, машинските науки... а во основата на сите овие 
знаења лежи знаењето на математиката. 
Затоа, би сакал овој текст, пред да дојде резимето, да го 

завршам со елаборација на една идеја од Milton Friedman, која што 
има врска и со насловот на текстот, и со потребата Македонија да 
развива млади математичари кои подоцна ќе станат врвни 
инжинери и со тоа „коњски сили на македонскиот економски 
автомобил“, и се разбира, со грдиот факт дека математиката е 
најздодевниот и најомразениот предмет за македонските ученици. 
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Ајде да ја исфрлиме математиката од школските програми! И тоа 
да ја исфрлиме заедно со информатиката и со изучувањето на 
странските јазици. Тоа, ако јас и Milton Friedman добро сме го 
размислиле, ќе биде првиот чекор кон создавање на младина која 
што одлично ќе ги владее странските јазици, програмирањето на 
компјутерски софтвер и математиката, комбинација на вештини 
која е своевидно „свето тројство“ на модерната техничка едукација 
која ќе им ги отвори вратите кон успешна инжинерска кариера. 
Основачот на ционистичкото движење, кое пак е најзаслужно за 

основањето на државата Израел, знаменитиот Theodor Herzl во 
една пригода се скарал со еден од главните финансиери на 
движењето за обнова на еврејската држава, во поглед на 
суштината на концептот со кој би биле привлечени колонисти да се 
доселат во Палестина. Финансиерот, како и секој човек кој има 
многу пари, сметал дека треба со помош на субвенции да им се 
плати на луѓето да заминат во Палестина, да им се плати и 
изградбата на нивните куќи таму и да им се дадат кредити за да 
почнат свој бизнис. Но, Herzl не се согласувал со ваквиот класичен, 
механички пристап, сметајќи дека ако некому му дадеш нешто, без 
можност тој самиот да го заработи, тој нема да го цени и според 
тоа, џабе си му го давал. 
Во својата генијална книга „The Jewish state“ тој дава една 

прекрасна аналогија во поглед на тоа како е најпродуктивно и 
најефтино да се привлечат луѓе да гледаат коњски трки во некој 
парк во близината на Париз: наместо, како што би направил 
финансиерот, да им се поделат бесплатни билети па секој кој што 
ќе добие билет да оди на трката, Herzl сметал дека е попаметно да 
се организира лотарија на трките и секој кој што ќе купи самиот 
билет, со тој билет да има можност да учествува во наградно 
извлекување после трките и да добие, ако биде извлечен, вредна 
награда. Овој пристап таткото на ционизмот го препорачал и за 
привлекување на еврејски доселеници во Палестина кои подоцна 
би ја формирале државата Израел. Многу паметна идеја и одличен 
концепт, барем по мое мислење. 
И сега, како тој концепт да се искористи во проектот за 

унапредување на математиката кај младите Македонци? Прво, ја 
исфрламе математиката сосема од наставните програми на 
државните училишта. Јасно, веднаш по тоа, ги отпуштаме сите 
наставници и професори по математика, оти нивните вештини и 
знаења повеќе не се потребни за училиштата. Наредниот ден 
владата распишува конкурс за награди – стипендии во вредност од 
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2.000 евра годишно (речиси колку една вистинска просечна плата 
во земјава) и најавува дека ќе подели десет илјади (!) такви 
награди за сите деца во Македонија на возраст од десет до 
петнаесет години кои ќе успеат да се пласираат во едно објективно 
и независно тестирање во квотата од по две илјади деца – 
најдобрите математичари – од секоја генерација.  
Секако, на сите десетгодишни деца, државата ќе им даде ваучер 

(идејата е од Friedman) во вредност од 100 евра со кој ќе може да 
посетуваат часови по математика. Бидејќи ќе бидат растоварени од 
потребата да имаат часови по математика во училиштата, сите 
деца ќе имаат редукција на наставниот обем од 20% т.е. по еден 
слободен ден во неделата, при што една петина ќе го имаат 
слободен понеделник, друга петина слободни ќе бидат во вторник 
и така натаму, сЀ до последната петина која го добива петок. Во 
слободниот ден, децата ќе може да одат на часови по математика, 
цел ден (седум саати со паузи), а очигледно е кој ќе им ги држи 
тие часови во приватните школи - некогашните наставници и 
професори по математика, кои се и најдобро обучени во тоа поле. 
По овој систем, еден наставник може да им држи часови и на сто 

деца во текот на една работна недела (20 на ден по пет дена) и со 
тоа да кешира и до десет илјади евра годишна плата!  
Идејата е што децата ќе може да бираат кај кој наставник да 

одат да слушаат математика и нема да „забушаваат“ оти ако се 
добри ученици ќе имаат можност да ќарат по 2.000 евра годишно 
(десетина илјади денари месечна плата). Секако, ако на децата не 
им се оди на математика – не мораат. Оние кои немаат талент ќе 
се откажат рано, и тоа нема да биде никаква загуба за 
општеството, затоа што децата кои немаат талент за математика 
како и да е нема да станат инжинери некој ден и по таа основа 
што е целата идеја да ги малтретираме да учат математика? Во 
крајна линија, можеби имаат талент и желба за нешто друго... 
Не само што ќе се намалат трошоците – целиот проект клучен за 

развојот на техничкото знаење чини 40ина милиони евра годишно 
вкупно – туку и ќе се добијат по 1000 - 2000 одлично образувани 
млади математичари, кои сигурно нема да заборават на тоа што го 
сфатиле (да, сфатиле, оти само така ќе може да се положи тестот 
за двете илјади евра стипендија) и кога ќе дојде време за 
факултет, барем половина од нив ако се решат да се запишат на 
некој инжинерски факултет, свесни дека тоа ќе им даде можност 
да се вработат во странство или во странска фирма во Македонија 
која добро ќе ги плаќа, тоа ќе биде голем успех за нашата земја. 
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Ако ние станеме земја во која барем 5% од завршените 
средношколци се запишуваат и поради одличното знаење по 
математика и дипломираат на некој инжинерски факултет, ние 
многу брзо ќе станеме земја со највисока стапка на инжинери по 
глава на жител во светот. Е тогаш ќе видите колку ќе се „тепаат“ 
странците на инвестираат кај нас. А илјада луѓе од дваесет илјади 
матуранти колку што има годишно во земјава се токму 5%. 
Нема развој на информатиката без математичка основа кај 

идните програмери, а јас барем не познавам програмер кој што не 
знае добро некој странски јазик, најчесто англиски. 
Секако, за дополнителни 40ина милиони евра годишно, може да 

се постигнат слични резултати и во ширењето на познавањето на 
странските јазици кај нашите млади ученици. Наместо сто милиони 
евра за субвенции во земјоделието годишно, ајде да ги потрошиме 
истите пари за економски паметна подршка на образованието за 
клучните вештини во модерниот свет: математика, информатика и 
странски јазици. За седум - осум години, тие пари на оваа држава 
ќе почнат да ѐ се враќаат со геометриска прогресија. 

 
Резиме: нашиот Александар Велики уште во младите години 

добил значајна поука од својот татко дека ако сака да биде 
успешен крал, мора да ги батали песните и свирките и да фати да 
учи како да биде крал.  
Да, убаво е кога стоиш на сцената и гледаш како публиката ти 

аплаудира на твојата совршено испеана песна. Но, зарем не е уште 
поубаво кога седиш во почесната ложа на истиот тој концерт и му 
аплаудираш на уметникот кој песната ја испеал најмногу за тебе, 
за твој ќеф, очекувајќи да му станеш спонзор? 
Каде сме ние? Кои се нашите приоритети при трошењето на 

парите за развој на националната гордост? Со 18те милиони евра 
што ги потрошивме за изградбата на големата спортска сала 
можевме да пратиме 100 дипломирани лекари на специјализација 
во најпрестижните светски медицински универзитети. Потоа тие 
луѓе од нашата земја ќе направеа медицинско „елдорадо“ на 
Југоисточна Европа. А вака, имаме само една сала во која одиме да 
гледаме како нашите репрезентации најчесто губат.  
Ние се гордееме многу кога ќе ги победиме побогатите од нас. А 

нема ли да се гордееме повеќе ако ние станеме побогати од нив? 
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Не можеш да бидеш победник без победа 
 
Насловот може да звучи јасен сам по себе и како таков 

беспотребен за кажување, ама верувајте ми, низ историјата, па и 
во сегашниве времиња безбројна низа од луѓе покажале и 
покажуваат дека воопшто не ја разбираат таа очигледна мудрост. 
Како поинаку да се разберат низ сите епохи од историјата и 

ширум светот обидите на некои луѓе да се доберат до власта без 
да бидат подржани од оние кои ја даваат моќта, или да заработат 
големи профити без да вложат труд во своето збогатување? Како 
да се разберат, со други зборови, постојаните обиди на некои 
политички фактори во нашата земја преку купување на пратеници 
во Собранието да формираат некакво ново мнозинство ќе створи 
нова влада, иако таа влада не добила на избори легитимитет?  
Со помош на тврдењето од насловот, кое може да се 

парафразира во вечните и несоборливи: „нема леб без мотика“ или 
„без пот нема род“ и слични народни поговорки, сосема лесно се 
објаснува коренот на секоја финансиска криза на глобалната 
економија, почнувачќи од Големата депресија од 1929та година, па 
се до најновата рецесија, започната кон крајот на 2008та година.  
Не може да се стане богат без да се создаде нешто во светот кое 

нешто ќе може да му се продаде на тој свет. На долг рок, на ниво 
на вкупниот економски систем, само мал број луѓе може да 
заработуваат од купување на хартии од вредност и нивно 
продавање кога цената ќе им порасне. Ако сите влезат во таков 
бизнис, тоа ќе се претвори во пирамидална шема во која оние кои 
први ќе излезат ќе заработат на сметка на оние кои последни ќе 
влезат со свои инвестиции во трговијата на берзата. 
Како што многу малку луѓе се способни да ја видат победата 

пред да започне борбата, уште помалку луѓе се способни да ја 
согледаат борбата која била потребна за да се дојде до победата, 
откако таа ќе биде извојувана. 
Токму горнава реченица пак ја објаснува сета смисла и потреба 

од големи водачи, од визионери и сонувачи, од осамени идеалисти 
и креативци и харизматични лидери чии следбеници фанатично ќе 
ги следат во секоја насока, каде и да ги поведат. 
Имено, тоа што малкумина се способни да согледаат дека после 

некоја борба која сеуште не започнала ќе дојде до победа, ги 
спречува визионерите да убедат многу луѓе на почетокот на 
нивното делување да им се придружат. Просто, луѓето не се 
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способни да гледаат со исти очи како визионерите и да ја видат 
иднината во која ќе има место само за победниците.  
Воедно, откако некој лидер на чело на мала група верни 

подржувачи ќе успее да извојува неколку победи, било во војна, 
востание, револуција, политика, бизнис, инвестиции, спорт или 
културно - уметнички достигнувања, пак луѓето не можат да ја 
согледаат борбата која била водена за да се дојде до тие победи.  
Тие само ја гледаат победата, и се воодушевени од неа, и со сите 

сили се обидуваат да му се приближат на Победникот, верувајќи на 
некој начин, во неговата мистична моќ не само да победува туку и 
да зрачи со победнички дух. Од таму, од неспособноста на 
повеќето луѓе да ја согледаат целата рационалност, прагматичност 
и комплексност на борбата која ја водел Победникот пред да стане 
победник, настанува и концептот за харизма. 
Германскиот социолог Max Weber тврдел дека харизмата е 

последица на континуитет на победите. Ако некој водач постојано 
оди од една победа во друга, тој во очите на луѓето кои не се во 
неговиот најтесен круг добива аура на непогрешливост, која што 
аура се вика „харизма“. Тие ќе почнат да му се придружуваат и да 
го следат не размислувајќи за тоа како тој ги добива своите 
победи, туку дека едноставно поради некоја мистична причина тој 
секогаш победува. И затоа треба да се следи. 
Но, ако континуитетот во победувањето создава харизма, како 

тогаш да се објасни харизмата и популарноста на некои наши 
вечни политички лидери? Дали можеби нивните приврзаници ги 
следат поради нивните победи во свое име и за свој џеб, од кои 
следбениците се надеваат дека ќе имаат лична корист, или пак се 
тие (следбениците) толку слепи па да не можат да видат дека 
секоја победа на лидерите е десет пати поголем пораз за 
Македонија, за државата и за народот во оваа земја? 
Александар Велики го немал тој проблем! Тој бил Победник (со 

голема почетна буква) со оправдана харизма, затоа што неговите 
победи не само што го трасирале патот за неговото владеење со 
големата империја без страв од можни востанија, туку и ја 
легитимирале апсолутната власт на неговите генерали кои по 
неговата смрт ја разделиле империјата меѓу себе.  
Против нив, против луѓето кои со помош на десет – петнасет 

илјади војници владеле со кралства од по пет – шест милиони 
жители, ретко кој кревал бунтови. Затоа што, сите се сеќавале на 
победите на првата генерација македонски освојувачи. 
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Против Победникот никој не се бори оти знае дека вистинскиот 
победник секогаш ќе победува. Затоа, за да владее мирно и 
спокојно со големата империја, Александар Велики знаел дека 
мора да докаже и покаже дека е Победник, без сомнение. 
Неговата храброст, која според многи историчари од древноста 

па до денеска тешко може да се одвои од лудоста, покажана во 
сите негови битки, од Chaeronea до Hydaspes – била оправдана и 
неопходна. Затоа што тој додека се борел – мислел на иднината.  
Целата персиска империја имала безмалку педесетина милиони 

жители и со сите воени сили кои би можел да ги мобилизира од 
Балканот (од Македонија и од сојузниците) Александар не можел 
да се надева дека ќе оствари ефективна контрола врз огромната 
територија која се подготвувал да ја освои. 
Затоа, иако со малата (и висококвалитетна) армија со која тргнал 

против џиновската армада на Darius тој можел да ја уништи таа 
толпа присилно регрутирани необучени селани и сточари, сепак 
тој ни со десет пати поголема војска не ќе можел да владее со 
империјата доколку ја освоел. 
Стотиците етнички групи предводени од стотици различни 

локални политички елити за еден ден ќе можеле да ја уништат 
Персиската империја ако само престанеле да веруваат дека таа е 
силна и непобедлива. Но, предците на луѓето кои живееле под 
јаремот на Darius и неговите претходници на тронот биле победени 
во фер битки и по загубените војни ја признале надмоќта на 
Персија и им оставиле аманет на своите потомци да се 
потчинуваат на легитимниот владетел. 
Доколку Александар го поразел Darius во мали, квази – герилски 

битки на исцрпување, по тактичкиот систем „удри и бегај“, тој 
навистина можеби ќе го уништел непријателот, но никогаш немало 
да може да ја контролира територијата со која владееле 
Персијците. Сите народи, ослободени од стравот од персиската 
армија – која Александар би ја уништил – дознавајќи дека со 
помош на герилски тактики може да се извојува победа против 
надмоќен непријател, ќе се кренеле сигурно на востанија и ќе ја 
прогласеле својата независност.  
Во армијата на Darius имало многу присилно регрутирани војници 

од сите народи и племиња кои живееле под власта на Персија. Тоа 
ги објаснува и релативно лесните победи кои Македонците ги 
извојувале против Персијците. Само што би бил уништен главниот, 
елитен дел од војската, сите други единици веднаш се разбегувале 
на сите страни, сфаќајќи дека нема од кого да се плашат. 
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Но, доколку тие борци од разните народи се врателе во своите 
родни краеви, било јасно дека при обид на армијата на Александар 
да воспостави своја контрола врз нивните региони тие многу 
пожестоко ќе се бореле, оти ќе се бореле за своја земја, за своја 
слобода. И ќе се бореле против непријател за кој ќе знаеле дека не 
победил поради својата сила и храброст, туку поради разни финти, 
кукавички тактики и герилски напади. 
Токму затоа на пример – да се вратиме во сегашноста – кога 

Хари Костов беше премиер, тој од сите негови министри беше 
сметан само за преодно решение и човек на кој не треба многу да 
му обрнуваат внимание и да ги слушаат неговите наредби. Тој 
својата премиерска функција не ја доби на избори, туку некој му ја 
подари. Поточно, тој некој му ја „подари и поклони“.  
Од друга страна, Никола Груевски како премиер, со чисто срце 

можеше да казнува министри, да троши пари, да издава наредби, 
да им се заканува на коалиционите партнери и да оди на нови 
избори, оти тој својата позиција на премиер ја заработи, така да се 
каже, на „бојното поле“ – на избори и затоа неговата фотеља беше 
сигурна, неговата власт цврста и неговиот збор конечен. 

 
Резиме: само легитимна власт е сигурна власт. А легитимноста 

доаѓа од победата, а победата доаѓа од борбата. Без борба, нема 
победа, а без победа нема Победник. 
Во СССР пред Втората светска војна, владетелот Сталин извршил 

голема „чистка“ со апсења и стрелања на десетици илјади офицери 
во неговата армија. По војната, кога новите офицери кои ги 
замениле стреланите штотуку извојувале голема победа против 
непријателот, Сталин не смеел да ги пипне офицерите, иако од 
нивната моќ уште повеќе имал причина да се плаши. Тие не се 
плашеле од него, затоа што армијата по војната, по победата 
против Хитлер, веќе не била негова (Сталинова) армија, туку своја. 
Александар знаел дека нема да го почитуваат како владетел ако 

не докаже дека ја заслужил власта. Тоа е голема поука за нас, 
Македонците: нас никој нема да нЀ почитува ако не докажеме дека 
како народ ја заслужуваме државноста.  
Конкретно за името кое Грција, подржана од нејзините сојузници 

ширум светот, ни го оспорува: ако ние Македонците не сме 
способни да сочуваме едно име, тогаш ние Македонците не 
заслужуваме да имаме сопствена држава! 
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Зошто Александар го одбил предлогот на Stasicrates 
 
Старогрчкиот историчар Plutarch, за нас значаен поради тоа што 

имал напишано една многу убава и информативна биографија за 
Александар Велики, освен тоа дело посветено на најзначајниот 
човек од нашата историја, напишал и еден краток есеј на истата 
тема, кој есеј на интернет можете да го најдете на англиски под 
наслов „On the Fortune or the Virtue of Alexander“. 
Од тој текст ви ја пренесувам следнава анегдота од животот на 

Александар, која ќе ни помогне во наредните редови да 
одговориме на прашањето: што е тоа вистински патриотизам? 
Имено, кога некој скулптор по име Stasicrates (но по други 

извори, имeто му било Dinocrates и тој бил архитект) ги видел 
статуите што другите уметници ги изработиле по порачка на 
македонскиот крал, дошол до заклучокот дека неговиот сопствен 
значаен талент нема шанси да се истакне во безбројната низа од 
одлично изработени статуи и бисти на Александар. Затоа, решил 
да смисли план за скулптура која ќе била доволно уникатна за да 
го привлече вниманието на Александар и планот му го предложил 
во текот на оние максимум пет минути прием што моќните луѓе 
обично ги одвојуваат за средба со креативните личности. 
Планот се состоел во тоа наместо да се зема камен од некоја 

планина и тој да се делка во облик кој би го имал ликот на 
македонскиот крал, да се најде цела една планина и таа да се 
обликува, со помош на илјадници копачи и каменоресци во форма 
на човек, кој би го имал ликот на Александар. Од врвот на 
планината требало да се изведе главата, а гребените да се 
обликуваат во форма на рака која би изгледала како да држи цел 
еден град (со десет илјади жители) во својата прегратка.  
Другата рака требало да се изведе од друг дел на планината 

каде што би била доведена со помош на подземни канали водата 
од една блиска река и таа река требало да се излива во морето во 
вид на водопад, и така, целата планина – статуа да личи како 
џиновски Александар кој со едната дланка го држи градот, а со 
другата го полни морето со вода.  
Авторот на оваа мегаломанска идеја сметал дека најдобра 

планина за преработка нејзина во колосална скулптура на 
Александар била една планина на полуостровот Athos (еден од 
трите краци земја во делот југоисточно од градот Солун. 
Откако ја ислушал оваа грандиозна замисла на Stasicrates, 

Александар ја одбил со зборовите во кои е поуката на оваа глава: 
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„Слушај, ајде да ја оставиме таа планина на полуостровот Athos 
да си остане каква што е сега. А мојот отпечаток врз површината 
на светот ќе остане зачуван во моите подвизи крај реките и на 
планините во Азија и покрај бреговите на Каспиското Море“ 
Она што Александар сакал да му го каже на грчкиот скулптор 

веројатно било следново: големиот човек не треба да се труди да 
остави зад себе велелепни статуи или слични градби по кои само 
едно парче камен или некоја планина ќе го носат неговиот 
историски отпечаток. Големиот човек својот отпечаток го остава во 
општествените и културолошки промени што ги предизвикал во 
животите на милиони луѓе врз кои имал власт и моќ да ги направи 
помудри, похумани и поцивилизирани. 
Иако за оваа мисла на Александар Велики дознав пред помалку 

од година и пол ми се чини дека од многу одамна сум свесен за 
нејзината мудрост. Затоа што отсекогаш ми биле смешни оние 
политичари кои прво ќе ја ограбат својата држава и народот кој ги 
избрал, а потоа ќе им се „оддолжат“ со подигнување на цркви, 
музеи, скулптури, крстови на врвови на планини... 
Отсекогаш ми биле одвратни и оние политичари кои поради 

својата (намерно) погрешна економска политика ќе ја доведат 
својата земја до питачки стап, а потоа со украдените пари ќе 
спонзорираат уметници и музичари да ја унапредуваат културата 
во нивната држава. На Балканот имавме ситуација претседателот 
на државата (не нашата, ами една од поблиските) да ги намалува 
пензиите на сите пензионери, за да ги „инвестира“ тие пари во 
изградба на стадиони каде што фудбалската репрезентација на 
неговата земја ќе може да игра квалификациски натпревари за 
светското првенство – во светски стил. 
Но, не се само политичарите оние кои лошо ги прават битните 

работи за да потоа се обидат да се искупат преку добро правење 
на небитните работи. Такви сме скоро сите. 
Еве, земете ги за пример младите Македонци, најверните 

навивачи и страсни обожаватели на сите македонски спортски 
репрезентации. Тие се во состојба да потрошат едно чудо пари и 
време за да купат оригинален дрес, оригинални сувенири и 
реквизити, да патуваат од периферијата на државата во Скопје за 
да присуствуваат на спортски натпревар на кој ќе навиваат за 
Македонија на сиот глас, но – кога треба да се запишат на некој 
факултет, упорно ги избегнуваат техничките и инжинерските. 
Не дека имам јас нешто против општествените науки, баш 

напротив, сметам дека токму поради непосветувањето на доволно 
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внимание на она што се учи на факултетите за тие науки и особено 
на тоа кој сЀ предава таму – ние имаме еден куп шарлатани во 
економијата, правото, историјата, педагогијата, филологијата и тн. 
Ама, поентата е дека во глобализираниот светски економски 

систем, нашата држава нема што друго да понуди освен луѓе кои 
ќе знаат нешто да произведуваат по висока технологија. Што 
мислите, кога на Правен факултет во Кичево ќе се запишат сто и 
кусур студенти, а на некој инжинерски факултет во некој град од 
источна Македонија ќе се запишат – двајца или тројца, тоа каде ја 
води земјава? Кој тоа странски инвеститор ќе дојде тука да гради 
фабрика ако нема кадри кои ќе работат во неговите погони со 
високотехнолошките машини што ќе бидат инсталирани во нив? 
Што е тоа вистински патриотизам? Кога млад човек поминува 

цело претпладне размислувајќи за коефициентите на натпреварите 
од Премиерлигата или Примера дивизион или Калчото, за да ја 
помине вечерта гледајќи ги натпреварите со друштвото пиејќи 
премногу алкохол поради кој утре нема да може до пладне да се 
отрезни или – кога тој млад човек ќе поминува 2 – 3 часа на ден 
размислувајќи за Бернулиевите коефициенти, а вечерта ќе ја 
помине во истражување на тајните на програмирањето на бази на 
податоци или проектирање на електромашинска опрема која ќе 
може да работи под висок притисок и висок напон, но ако се 
произведе во македонските фабрики ќе може да се продава на 
светските пазари по ниски цени, па секој да ја купува? 

 
Резиме: Александар Велики го одбил предлогот на Stasicrates 

оти знаел дека историјата за големи луѓе не ги смета оние кои 
својот отпечаток го врежале во камен или го излеале во бронза, 
туку оние кои оставиле траен спомен во срцата и умовите на 
луѓето со чии судбини управувале и кои светот го промениле на 
подобро, правејќи го поцивилизиран и понапреден. 
Што е патриотизам? Кога младите луѓе сонуваат да си заминат 

засекогаш од Македонија бидејќи не гледаат перспектива во 
сопствената земја која политичарите ја имаат уништено економски, 
или кога истите тие млади луѓе решаваат конечно за прв пат во 
животот да гласаат на избори и да ги избришат од политичката 
сцена засекогаш неспособните и корумпирани политичари? 
Што е вистински патриотизам? Да викаш на сиот глас „Напред 

Македонија!“ или да ги засукаш ракавите и вредно, со својата 
трудољубивост, посветеност и цврста волја да ѐ овозможиш на 
Македонија навистина да тргне напред и да стигне далеку?    
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Ако сaкаш да те паметат, остави паметник  
 
Повеќето луѓе во Македонија сметаат дека најстариот 

македонски национален симбол е „Македонската ѕвезда“ (т.е. 
сонцето со шестнаесет краци) или барем лавот, исправен на две 
нозе и спремен за борба. Ама, тоа не точно, бидејќи најстариот 
македонски симбол, официјален барем – бидејќи е преставен на 
најстарите македонски монети, исковани од кралот Александар I 
познат под прекарот Филхелен, е – јарецот!  
Баш така, поофицијално од пари нема во било која држава, а 

буквално првите пари кои државата со име Македонија во 
древните времиња ги исковала имаат на себе слика на обичен прч. 
Тоа веројатно има врска со името на главниот град на тогашна 

Македонија, кој се викал Aegae. Ова име на овој град има грчка 
етимологија (т.е. потекло) и означува „место каде има кози“. Ама, 
ако го прифатиме тоа толкување, треба да прифатиме и дека 
Македонците своите градови ги нарекувале на грчки јазик, а зошто 
такво нешто би правеле, ако не го зборувале тој јазик, туку јазикот 
сличен на јазикот на денешните Македонци – не е разбирливо. 

Aко се суди според прчот од монетите на Александар I, и 
македонското име за Aegae сигурно било во врска со кози (Козле 
или Козјак?). Овие имиња веројатно биле премногу тешки за 
грчките историчари и патеписци („Козиакос“ со грчката алфабета 
е: капа, омега, зета, иота, алфа, капа, омикрон и сигма). Затворете 
ги очите и повторете ги буквите. Тешко е, нели? А замислете да 
имавте толку малку памет колку што има еден просечен Грк?  
Затоа Грците решиле да го преведат името на градот на својот 

јазик и така, бидејќи древните Македонци не оставиле историски 
записи (или оставиле, ама тие не дошле до нас) ние живееме со 
заблудата дека главниот град на Македонија се викал Аегае или по 
новогрчки Еге, без да размислиме како се викал на македонски. 
Каква врска има ова со темата, сигурно ќе прашате. Е па, ако ние 

прифатиме за свој национален симбол да имаме јарец, тоа 
веројатно би објаснило една битна карактерна црта во нашата 
секојдневна култура, а тоа е фразата која сосема оправдано 
можеме да ја земеме како наше национално мото: „да му умре 
козата на комшијата!“ 
Навистина, почитувани мои Македонци, има ли нешто 

попатетично, победно, полузерски, покилаво од тоа десетици луѓе 
на кои некои им дал простор да пишуваат во весниците и да 
говорат на телевизија, да критикуваат кога некој кој на 
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располагање има одредени финансиски средства, решава тие пари 
да ги троши во славење на сопственото име? 
Еден грст бедници кои за себе го узурпирале називот 

„интелигенција“ се чини дека во последниве две децении е 
опседнат со борбата против турбо – фолкот и кичот. Ова не се 
прави од причина што нешто ѐ фали на таквата музика, ами дека 
нешто им фали на оние што ги пеат тие песни. Или барем мислат 
дека им фали нешто на пејачите нашите квази - интелектуалци. 
А она што им „фали“ е што повеќето од турбофолкерите се жени 

со забележителни телесни атрибути кои што атрибути им 
овозможиле да ја стекнат наклонетоста на одредени богати луѓе 
кои пак ги финансираат нивните музички кариери. 
Проблемот, како што реков, според нашите самонаречени 

„интелектуалци“ не е толку во кичот, туку во изворот на кичот –  
новопечените богаташи кои сакаат да се промовираат себеси во 
општествена сила, а нели „тоа така не смее, тоа така не може“. 
Човек би требало да ги запраша вообразените интелектуалци: 

„зошто некој би се збогатил и зошто би поминал толку години во 
напорна работа која понекогаш знае да биде и опасна, ако не, за 
кога ќе се збогати конечно, да ужива во плодовите на својот труд?“ 
Македонија нема да стане понапредна земја ако имаме повеќе 

новопечени сиромаси, туку ако имаме повеќе новопечени 
богаташи. Не може сите богаташи да бидат старопечени. И кога 
веќе некој човек се збогатил и ако не отишол во меѓувреме 
оправдано во затвор, зошто да не се фали со своето богатство?  
Нападите кои самонаречените и самоповикани интелектуалци ги 

насочуваат кон богатите луѓе и нивното природно право да се 
промовираат себеси и својот успех нема – искрени да бидеме – ама 
баш никаква врска со некој просветлен морал или високи идеали, 
туку со најприземната и најпатетичната особина на човечкиот 
карактер: завидливоста. Емоција најкристално кажана со изреката 
„те мразам, не затоа што имаш, туку затоа што јас немам“. 
Рускиот цар од почетокот на XVIII - тиот век, Пјотр Романов, 

познат кај нас и како Петар Велики, човек на кого Русија треба да 
му благодари што од азиска станала европска цивилизација, ја 
искористил својата позиција како апсолутен господар на јавните 
финансии на државата, за да изгради нов град на брегот на 
Балтичкото Море кој го нарекол Санкт Петерсбург. 
Римскиот император Константин Велики, кој прекарот „велики“ 

го заслужил со неговата клучна улога во конечната победа на 
христијанството во римската империја, во идентична улога и 
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позиција како Пјотр од претходниот пасус, изградил град на брегот 
на Мраморното Море, и го нарекол – Константинополис.  
И конечно, Александар Велики, познат и како Македонски, своето 

место во историјата го заслужил со големината на империјата која 
ја створил со неговата непобедлива војска и просветеното 
владеење со народите кои ги освоил. И како доказ дека не бил 
уништувач, туку градител, тој изградил многу (според некои 
извори дури 70 - ина) градови кои го носеле неговото име. 
Луѓето кои од новопечените богаташи бараат да не се мешаат во 

естрадата, спортот и архитектурата, се луѓе кои, да можат, и по 
Александар Велики би фрлале со дрвја и камења.  
Зарем не е интересно што во нашата држава, луѓето кои се 

противат на нашиот национален став за бескомпромисност кон 
Грција, се токму истите луѓе кои редовно го критикуваат 
турбофолкот, силиконските гради и кич – архитектурата? 
Истите луѓе кои плукаат по кратките сукњи, долгите нозе,  

длабоките деколтеа и плитките изјави на пејачките на летните 
хитови, плукаат и по лимузините на нивните спонзори и - по 
археолошката ренесанса која е во полн ек во државава!  
Тоа кажува нешто за тие луѓе. Кажува дека како неспособни 

самите нешто да создадат, тие се занимаваат со омаловажување 
на оние кои докажале дека знаат нешто да создадат. 
Во примитивните општества, се сметало дека младите момчиња 

не можат да се нарекуваат себеси возрасни и не може да бидат 
повикани при одлучувањето во племенскиот совет, сЀ додека не 
заминеле во шумата сами и не убиеле таму некое страшно ѕвере 
(лав, мечка, волк, пантер). Обичајот преставувал иницијација и на 
некој начин бил врежан во психологијата на човештвото преку 
десетици илјади години културолошка стагнација во праисторијата. 
Во денешно време, во модерните општества нема иницијација, и  

иако служењето на воениот рок се сметаше како некаква замена за 
ритуалот на иницијација за младите момчиња, сепак четкањето 
чизми, миењето клозети и секојдневното бричење ни приближно 
не може да се мерат со спектакуларноста на уловувањето на некој 
див ѕвер во џунглата со употреба само на копје со врв од кремен. 
Е, бидејќи не постои иницијација, во модерните општества 

луѓето на кои не им е дадена шанса да уловат ѕвер, мораат да се 
докажуваат на друг начин - да се збогатат, да станат славни, да 
имаат голема куќа, да заведат убава жена или да направат 
херојско дело и со тоа потсвесно да си докажат себеси дека „го 
уловиле ѕверот“ и дека заслужуваат да бидат сметани за зрели 
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луѓе. Оние кои за такво нешто не се способни, оние кои не ги бива 
за креативна работа, тие се занимаваат со плукање по оние кои се 
успешни. Или со други зборови, ако веќе не можат да го „убијат 
ѕверето“, барем да го „убијат оној кој го убил ѕверето“. 
Токму оваа длабока потсвесна логика сосема го објаснува 

негативниот однос што многу луѓе кои не беа учесници во војната 
од 2001та го имаа кон бранителите, учесници во таа војна. 
И токму ова го објаснува непријателскиот однос на многу луѓе 

кон желбата на власта да гради цркви, музеи, спортски сали, да ја 
крева националната гордост и слични нешта кои служат, длабоко 
потсвесно, да ја покажат машкоста и моќта на владеачите. Е добро 
де, ја докажуваат својата машкост со наши пари, од буџетот, но да 
не заборавиме, со нашите пари тие управуваат бидејќи ги добиле 
нашите гласови! И баш заради тоа сме ги избрале токму нив, да 
покажуваат дека имаат машкост (не буквално, туку фигуративно). 

 
Резиме: Александар Велики бил човек кој името Македонија го 

направил неизбришливо во светската историја, а благодарение на 
неговите градителски залагања, и неговото име останало трајно 
запишано во колективното сеќавање на човештвото. 
Што има лошо во тоа, еден човек кој има моќ и богатство да се 

труди да создаде нешто по што ќе остане запаметен? Која е 
смислата на заработувањето на парите ако не тие да се трошат 
подоцна? Против луѓето кои можат да создаваат и создаваат, 
единствено може да бидат луѓето кои или не можат да создаваат и 
не создаваат или, уште полошо, можат да создаваат а не 
создаваат. Ако политичарите со наши пари градат за нас, тогаш 
нема ништо погрешно во тоа. Токму за такво нешто и сме ги 
избрале. Нека изградат и нека остават зад себе, па нема проблем 
да тие градби го носат и нивното име.  
Типичниот македонски менталитет е на својата површина крајно 

антикапиталистички и анархистички, а под сето тоа се кријат 
слабост, мрзливост и патолошка завидливост. СЀ додека не се 
ослободиме од таа ментална стега останата во нашите умови од 
турското ропство и од комунизмот – нема да одиме напред. 
Ниту како држава, ниту како народ. 
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За успешен брак треба љубов. За успешни 10.000 бракови 
ни тоа не помага и треба нешто многу појако 
 
Зарем не ве чуди фактот што и по десетина години инвестирање 

на по десетина милиони евра годишно во разните невладини 
организации кои работат напорно врз промовирањето на 
меѓуетничкиот дијалог, соживотот и толеранцијата во земјава ни, 
чуствата на повеќето Македонци кон повеќето Албанци и на 
повеќето Албанци кон повеќето Македонци и понатаму остануваат 
во голема мера – негативни? 
Сакам да кажам, после толку многу симпозиуми, советувања, 

ворк шопови, средби со граѓаните (и селаните), и концерти на кои 
поп – ѕвездите од двата етноса сосема бесплатно пејат за публика 
од двата етноса, значи после сиот тој напор од забавно – културен 
карактер, сепак како ништо да не се променило во начинот на кој 
повеќето членови на двата етноса гледаат на „оние другите“. 
Навистина, уште колку тоа концерти за промовирање на 

соживотот ќе треба да се одржат во нашава земја за да конечно 
биде испромовиран соживотот меѓу Албанците и Македонците? И 
кога веќе ги споменавме концертите, зошто на тие концерти за кои 
што билетите сосема бесплатно се делат по средните училишта и 
факултети – редовно има толку малку публика?  
До видот на музиката ли е? Пејачките ли немаат доволно 

длабоки деколтеа? Пејачите ли заборавиле да издепилираат некое 
влакно од своите метросексуални гради па тоа ги нервира младите 
од двата етноса до толку па да ги бојкотираат концертите за 
помирување и толеранција? Што е проблемот?  
А погледнете ги само криминалците и политичките лидери од 

двата етноса: па тие и без да одат на концерти иста песна 
постојано пејат т.е. си имаат соживот. Во што е нивната тајна? 
Тоа прашање веројатно требало да го има на ум и Александар 

Велики кога во 324 година п.н.е. ја организирал својата и свадбата 
на своите блиски соработници со девојки од најугледните персиски 
семејства. Тоа е онаа позната свадба на 10.000 Македонци со 
10.000 персиски жени (всушност 10.001 персиска жена оти 
Александар на таа церемонија се оженил со две принцези) која 
што денешните историчари ја земаат како некаков доказ дека тој 
се обидувал да создаде нова нација и да ги спои во еден народ 
Македонците и Персијците. Пред да преминам на поуката, 
дозволете ми една мала дигресија за овие бројки: 
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Древните историчари воопшто не кажуваат дека имало десет 
илјади бракови, туку дека на таа групна свадба имало околу десет 
илјади гости, а вкупно само нешто помалку од стотина Македонци 
зеле во таа пригода персиски жени. На таа церемонија, Александар 
наредил да им се поделат вредни подароци на сите други 
Македонци кои во текот на целиот поход се зеле во меѓувреме со 
Персијанки и дека нивниот број бил над 10.000 луѓе. Така барем 
вели најверодостојниот антички историчар на темата „Александар 
Велики“, познатиот Arrian of Nicomedia, а и Plutarch во неговата 
биографија за Александар воопшто не ја ни споменува бројката на 
склучени бракови во таа пригода, туку само дека имало над 9.000 
гости на таа групна свадба. 
Како и да е, поентата на овој текст не е да се расправа за 

точната бројка на браковите кои биле склучени на таа славна 
церемонија, туку за нивната судбина. А судбината на сите тие 
многу бракови била дека за помалку од една година (по смртта на 
Александар) сите завршиле или со развод или со смрт на сопругот. 
Александар ги оставил како вдовици двете жени кои ги зел на 

таа свадба: Barsine, ќерката на Darius, и Parysatis, ќерката на 
персискиот цар кој владеел пред Darius, Artaxerxes III Ochus.  
Генералот Hephaestion, починал неколку месеци пред да почине 

Александар, па и неговата жена од таа свадба, другата ќерка на 
Darius, убавата Drypetis останала вдовица. Craterus ја оженил 
Amastris, ќерката на Oxyathres, братот на Darius, но и овој 
македонски генерал не живеел долго по смртта на Александар.  
Другите генерали се развеле од своите присилно земени сопруги 

веднаш штом умрел човекот кој ги присилил да ги земат 
(Александар) а од сите овие бракови, барем според древните 
историчари, „преживеал“ само оној на генералот Seleucus со 
ќерката на Spitamenes, прекрасната и многу паметна Apame. 
Значи, со сила убавина не бидува, рекол убаво нашиот народ, но 

со работа и тоа како бидува убавина, и за тоа доказ е токму 
горенаведениот Seleucus и неговата женичка Apame. 
Таа девојка му била ќерка на човекот кој историјата го 

забележала како последниот персиски бунтовник против власта на 
Александар. Spitamenes иако првично му се предал на Александар, 
кога Македонците заминале на пат кон Индија веднаш кренал 
востание за ослободување на Персија од македонското ропство и 
имал во првите месеци од бунтот феноменални успеси. Немајќи 
време да се позанимава лично со него поради други обврски, 
Александар го пратил својот „терминатор“ – генералот Coenus да 



 76

го реши проблемот со него. Откако била поразена востаничката 
војска во една крвава битка, соработниците на Spitamenes му ја 
исекле главата и му ја пратиле на Coenus како знак на добра волја 
за да ги поштеди нивните животи, што тој тоа и го сторил. 
Но, ќерката на овој човек преживеала, била заробена и пратена 

на посвојување во едно од лојалните персиски аристократски 
фамилии и неколку години по смртта на татко ѐ била принудена да 
се омажи за Seleucus. 
Овој човек иако релативно небитен во времето додека 

Александар живеел, по неговата смрт, од војните меѓу неговите 
наследници за поделба на империјата, ќе излезе како далеку 
најуспешниот од сите нив, создавајќи огромно кралство за себе кое 
додека тој бил жив ја опфаќало скоро целата територија на 
империјата на Александар, со исклучок на Балканот и Египет. Тој и 
Apame имале син, Antiochus I Soter, кој по смртта на Seleucus (во 
битка во која бил на чекор од тоа да ја освои и Македонија) ја 
презел власта во кралството и со помош на роднините на мајка му 
успешно владеел долги години, оставајќи му го престолот на својот 
син, кој го оставил на својот син, тој на неговиот и така натаму, со 
што династијата на Seleucus владеела скоро два века со 
најголемиот дел од територијата на александровата империја. 
Сите други македонски генерали кои се обиделе да заграбат дел 

од азиските територии освоени на времето од Александар 
пропаднале, и биле поразени токму од силите на Seleucus кој бил 
толку успешен во сите свои војни, што го добил како прекар и 
називот Nicator (победник) небаре му било карактерна или 
физичка особина да победува постојано. 
Од денешна гледна точка, јасно е зошто сите други Македонци 

пропаднале онаму каде што Seleucus успеал: тој својата врска со 
Персијците не ја сфаќал како нешто кое треба да биде вештачко и 
наметнато, туку правилно заклучил дека мора со нив да 
соработува искрено. Токму со нивна помош успеал да ги порази 
сите свои македонски непријатели во Азија.  
Историчарите од тоа време ни кажуваат за некои 30.000 

персиски момчиња кои Александар наредил да бидат обучени и 
опремени исто како македонските регрути. Токму најголемиот дел 
од овие Персијанци по смртта на Александар му станале војници 
на Seleucus и со нив тој можел во сите битки да победува.  
Старите персиски аристократи, роднини на Apame, многу добро 

знаеле и биле совршено свесни дека сами немаат шанси да ги 
повратат своите некогашни позиции, бидејќи веќе еднаш Персија 
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била поразена од Македонците. Но, со Македонец на чело на 
нивната групација, и тоа Македонец кој немал ништо против тоа да 
има жена Персијанка, и плус Македонец кој бил исклучително 
способен војсководач, тие сфатиле дека имаат реални шанси да ги 
победат наследниците на Александар и да ги повратат своите 
некогашни моќ и значење на азиската политичка сцена.   
Воедно, и на Seleucus му било јасно дека ако сака да владее со 

огромната територија која некогаш била дел од персиската 
империја, ќе мора да соработува со Персијците кои биле во 
мнозинство во тие региони. И така, она што Александар не успеал 
да го создаде со наредба и принуда, Seleucus го создал со 
соработка. Синот на Seleucus и Apame, принцот Antiochus I Soter 
кој бил половина Македонец и половина Персиец владел долго со 
своето кралство со кое пред него долго време владеел татко му. 
А бидејќи Antiochus се оженил со Македонка по име Stratonice, 

можеме да претпоставиме и дека мешаните бракови меѓу Персијци 
(и половина Персијци) и Македонки биле чести во тоа кралство. 

 
Резиме: Александар се обидел со принудна свадба да ги спои 

македонската и персиската елита, но тоа не му успеало, затоа што 
сите бракови што тој ги наредил за своите генерали пропаднале 
непосредно по неговата смрт. Сите освен еден. 
Генералот Seleucus со својата персиска сопруга Apame имал долг 

и плоден брак крунисан со син кој ќе го наследи како владетел на 
најголемиот дел од територијата на империјата на Александар.  

Seleucus и неговите наследници владееле со децении мирно со 
огромна држава во чија политичка елита доминирале луѓе со 
персиско, македонско и со мешано персиско – македонско потекло 
и кои меѓу себе имале совршен соживот и плодна соработка. 
Толеранцијата меѓу две нации не се создава со организирање на 

заеднички забави за младите Албанци и Македонци, туку со развој 
на економијата што ќе придонесе во исти фирми да работат заедно 
младите луѓе од различни етноси. А кога ќе бидат сите во „ист 
чамец“, тие заедно сложно ќе веслаат за да стигнат далеку.  
Може да звучи чудно и безобразно дури, но – најдобар пример за 

градење на соживот и толеранција меѓу Македонците и Албанците 
може да се најде кај криминалците од двата народа, кои совршено 
соработуваат заедно во своите незаконски активности.  
Не е забавата таа која ги зближува луѓето, туку заедничката 

работа. Со сила убавина не бидува, а ниту пак со убавина бидува 
сила. Само со сериозна соработка се создава стабилен соживот.  
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Ако фалангата не пие вода, нема да пие ни Александар.  
И обратно. 

 
Да претпоставиме дека вас, шетајќи се по улица, ве запре некој 

тим од анкетари со микрофон во раката на едниот и со камера на 
рамото на другиот анкетар, и ви го постават, со полна сериозност, 
следново прашање: „дали вие, како гласач, би се согласиле со 
предлогот пратениците во Собранието да добиваат плати од по 
20.000 евра месечно (годишно по 240.000 евра) плус К–15 од 
10.000 евра? И така, за мандат од четири години, секој пратеник 
во Парламентот да стави во џеб цел милион евра!“ 
Сигурно прво ќе се намуртите, па ќе одговорите дека предлогот 

е безобразен и неприфатлив, дека во време на ваква криза не смее 
некој да зема милион евра плата, додека има луѓе кои немаат ни 
што да јадат и дека оној кој го дал ваквиот предлог, треба да се 
засрами. И на крајот, ќе ги испцуете сите политичари. 
Ова е вообичаен начин на размислување кој повеќето луѓе го 

споделуваат, особено во демократските општества. Интересна 
работа кај оваа логика е што иако повеќето обични луѓе 
размислуваат токму на овој начин, сепак повеќето политичари не 
се сложуваат со тој тип на расудување. Барем не јавно, иако тајно 
повеќето од нив не би имале ама баш ништо против тоа да јавната 
функција која ја вршат им дава право на голем број материјални и 
нематеријални привилегии. 
И токму овој спор меѓу ставовите на обичните луѓе т.е. гласачите 

и ставовите на политичарите (тие се наводно „необични“ луѓе) во 
однос на прашањето за тоа колкави привилегии и приходи треба 
да имаат вршителите на јавни функции, е изворот на безмалку 
сите деформации во политичката реалност: корупција, непотизам, 
злоупотреби, наместени тендери, партиски вработувања и т.н. 
Што има ова врска со Александар Велики, сигурно ќе прашате? 
Има една интересна случка од животот на најголемиот 

Македонец: имено, во текот на завршните воени операции за 
освојување на својата империја, Александар, со својата војска, се 
случило да поминува низ некој полупустински предел кој бил 
исклучително сиромашен со вода. После неколку денови поминати 
во марш низ тој сув предел, сите резерви на вода на армијата се 
потрошиле и војниците почнала да ги мачи страшна жед.  
Биле испратени извидници насекаде околу за да најдат извор на 

вода или некоја длабока дупка каде што би имало вода останата 
од некој неодамнешен дожд. И навистина, еден од извидниците, во 
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некоја шуплина во некоја карпа нашол малку вода соодветна за 
пиење, која ја собрал во својот метален шлем и му ја донел брзо – 
брзо на својот претпоставен офицер. 
Овој, задоволен што токму од неговата единица била пронајдена 

водата, сфатил дека му се пружила со тоа прекрасна можност да 
добие пофалби и можеби и унапредување од својот претпоставен, 
па наместо да ја испие водата, иако и самиот бил жеден, ја 
препратил до повисоките старешини, тие пак ја препратиле на 
своите претпоставени (веројатно, со исти мотиви како првиот 
офицер) и така, патувајќи рапидно нагоре по синџирот на 
командување, шлемот полн со питка вода стигнал и до рацете на 
главниот заповедник на македонската армија, кралот Александар. 
Иако и самиот бил исклучително жеден, Александар го зел 

шлемот во рацете, наредил да се собере целата армија околу него 
и застанувајќи на некоја височинка го кренал шлемот високо над 
главата (сите да видат) и – ја истурил водата на земја.  
Овој чин кој имал пред сЀ пропагандна функција длабоко ги 

потресол македонските војници. Во тој миг, тие сфатиле дека 
нивниот крал е еден од нив, дека нивниот водач одбива да пие 
вода ако нема вода и за последниот војник да ја згасне жедта. 
Само што стивнал шокот од истурањето на водата на земја, од 

десетици илјади исушени грла се кренал страотен вик: „Води нЀ 
напред, Александар! Каде ќе одиш ти, таму и ние ќе сме со тебе!“ 
Верувам дека поуката од оваа случка од животот на Александар 

Велики е многу јасна, барем за оние кои имаат и малку здрав 
разум. Ама, ако се потсетиме на нашата политичка историја во 
изминативе дваесетина години од осамостојувањето до денеска, ќе 
сфатиме дека кај нашите политички елити, имањето на „и малку 
здрав разум“ не беше често присутна особина. 
Како поинаку да се протолкува шетањето на министри низ 

белиот свет со билети за прва класа во авионите, нивниот престој 
во најскапите хотели во разни Њујорци, Паризи, Лондони и 
Стокхолми, нивното перчење низ скопските кафулиња „у Центар и 
у ГТЦ“ со нивните најскапи чевли од Италија, најмодерни мобилни 
од Германија, и најелегантни часовници од Швајцарија?  
Синовите и ќерките на политичарите се возат низ улиците полни 

со дупки (во оваа држава и самата полна со дупки во секој сектор 
на живеењето) во најскапи автомобили и по весниците ги 
покажуваат своите луксузно уредени станови и куќи со мебел и 
апарати за домаќинството кои чинат толку многу колку што 
нивните татковци и мајки – министри, пратеници, директори на 
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јавни претпријатија или членови на управни одбори на тие 
претпријатија – од плата не би можеле да заработат ни за сто 
години работење во три смени, без празници, викенди и одмори. 
И што треба народот да помисли, гледајќи го тоа? Дека сигурно 

политичарите на власт се криминалци и корумпирани апаши кои ги 
користат позициите за да се збогатат себеси и своите семејства. 
Александар Велики, кога неколку месеци пред крајот на својот 

живот решил да облече облека каква што носеле персиските 
кралеви и да стави на својата глава златна круна токму онаква 
каква што на своите глави носеле владетелите на Персија, 
предизвикал со тоа големо незадоволство кај своите македонски 
војници. Тие се побуниле против таквото однесување, сметајќи 
дека со години тој бил еден од нив, и сега, кога конечно ги 
победил сите свои непријатели, заборавил од каде дошол и кој бил 
до вчера, па почнал да се облекува богато и раскошно, додека 
раните на неговите војници сеуште не биле залечени. 
Веројатно, кај многумина од нив се појавило прашањето, 

гледајќи го Александар, нивниот крал, другар и соборец, облечен 
во скапоцени свилени алишта извезени со златни конци: „за ова ли 
се боревме, за ова ли крваревме сите овие години?“ 
Ваквите прашања стигнале и до ушите на самиот Александар кој 

прашањето го разрешил на начин типичен за неговиот стил на 
раководење: застанал пред својата армија, облечен во најскапата 
и најраскошната кралска одежда што можел да ја најде и, така 
беспрекорно елегантен според стандардите на тоа време, во еден 
миг ги кренал ракавите од својата свилена блуза и ги покажал 
раните на своите раце. Потоа, и раните на трупот, и на нозете.  
И ги потсетил војниците кои се побуниле против промените во 

неговиот моден вкус дека тие рани тој ги добил токму во битките 
во кои заедно со нив, покрај нив, ги победил сите непријатели на 
Македонија и дека, после сите тие битки и победи, Македонците 
секако заслужуваат светот да биде нивен, а за Александар, тој 
самиот побарал барем една наметка од свила и една златна круна.  
Сметал дека во замена за светот кој на управување им го 

оставил на своите генерали и преку нив на своите војници, за себе 
заслужил барем да го добие за возврат правото да носи скапоцена 
свилена – срмена облека и златна круна на главата. 
Македонските војници со овој чин биле длабоко посрамени од 

својот крал, сфаќајќи дека тој има право, по сите негови победи и 
успеси од кои и самите тие профитирале, да ужива и самиот во 
богатствата кои на победникот му припаѓаат по природно право. 
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Ајде сега да се вратиме на идејата за 250.000те евра годишна 
плата за нашите пратеници. Јас на мојот блог, меѓу првите 
колумни што ги објавив, имав токму една колумна со наслов 
„250.000 евра плата годишно за секој пратеник“ во која што 
колумна назначив дури шест аргументи во прилог на прифаќањето 
на таа идеја. Препорачувам да ја прочитате таа колумна, а откако 
ќе се запознаете со шесте причини за давање на толкави плати на 
пратениците, погледнете ја и следнава седма причина: 
Нашите лидери и политички елити, ни приближно не може да се 

споредуваат со големиот Александар. Ако тие со своите скапи 
автомобили и луксузни станови и велелепни куќи и приватни 
фирми кои вртат милионски профити застанат пред сите нас и ако 
ние побараме тие да ги соблечат своите „свилени наметки 
извезени со злато“ што ќе видиме по нивните тела? 
Сигурно нема рани кои ги добиле од битките што ги воделе 

заедно со нас во името на напредокот на Македонија да видиме! 
Се сеќавате ли на некогаш исклучително популарниот политичар 

познат под прекарот Циле Национале? Тој во текот на својата 
кариера како политичар никогаш не кажа ништо оригинално, 
никогаш не даде некоја изјава по која ќе остане запаметен, 
никогаш не предложи план кој би имал смисла и мисла. А сепак, во 
своите златни политички денови, тој добиваше и по сто и кусур 
илјади гласови на сосема демократски и фер избори. Зошто? 
Затоа што народот на телевизија никогаш пред да дојде тој на 

власт го немаше видено да носи костум и вратоврска. Тој стана 
популарен по неговите џемперчиња и блузички кои редовно ги 
носеше и во најофицијалните пригоди. Не внимаваше на својата 
линија, баш како што на сопствената телесна тежина не внимаваат 
и најголемиот дел од луѓето во оваа држава наша. Беше човек од 
народот – или барем таков впечаток оставаше. 
И не само тој, туку и десетици други политички лидери, и кај нас 

и во остатокот од светот својата популарност и со тоа и политичка 
моќ ја стекнаа првенствено врз основа на своите постапки во 
однесувањето кои ги дефинираа како „луѓе од народот“. 
Сепак, како што видовме со примерот со Александар, еден 

политички водач не може и не треба вечно да биде „човек од 
народот“. Бидејќи, ако политичарите сакале да бидат луѓе од 
народот, тие немало да станат политичари, нели? Ќе си останеле 
токму обични луѓе, и со тоа, по дефиниција – „луѓе од народот“. 
Кој тоа би жртвувал десетина години од својот живот, трошејќи 

ги во градење политичка кариера, за да кога сето тоа ќе заврши, 
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после сите големи порази и победи, после сите непроспиени ноќи, 
денови на искушенија и години на опасно живеење, да се врати во 
скромно станче, за кое ќе продолжи да го отплаќа кредитот? 
Александар бил човек од народот – скромен и умерен во своите 

потреби – сЀ додека траела војната. Кога конечно дошол мирот, 
било време да се ужива во плодовите на својот труд. На тоа имал 
полно право. Зошто ние сега веруваме дека нашите политичари, 
кои по своите заслуги за Македонија не си до глуждовите на 
Александар Велики, би требало да бидат поскромни? Особено, ако 
можат, бидејќи ја имаат власта, да си земат што им душа сака и за 
тоа никогаш да не одговараат? 
Или со други зборови, ако оној кој краде има моќ да ги донесува 

законите, тогаш сигурно сите негови кражби ќе бидат законски! И 
што тогаш го спречува да краде? Ништо! 

 
Резиме: Александар бил лидер на исклучително успешна 

организација која ја остварила во потполност својата цел – 
уништување на сите непријатели на Македонија и создавање на 
богата и моќна македонска држава. Додека траела борбата за 
македонската победа – било разумно и потребно Александар, како 
водач, да дава пример за умереност и посветеност на борбата. 
Но, кога дошла победата, тој имал право да ужива во нејзините 

плодови. Зошто ние очекуваме од нашите лидери да бидат скромни 
„луѓе од народот“ во своите изборни кампањи, а потоа, кога ќе 
победат и ќе дојдат на власт, да бидат уште поскромни? Кој 
нормален би вложил милиони евра во изборна кампања за да биде 
чесен кога ќе дојде на власт? Како ќе ги врати тие милиони?   
Идејата на мојата колумна која ви ја препорачав погоре е дека 

„јавните функционери не се подложни на корупција затоа што 
земаат мали плати“ туку дека ним „им даваат мали плати за да 
бидат подложни на корупција“. Каква врска има ова со насловот на 
овој текст? Е па, факт е дека ако нема вода за фалангата, не треба 
да има вода и за Александар, но факт е и дека: по победата, ако 
нема „вода“ (привилегии) за „Александар“ (политичарот) сигурно 
нема да има ни за „фалангата“ (народот).  
Францускиот државник cardinal Richelieu убаво рекол на времето: 

„плати ги добро добрите услуги за да не се наплатат тие самите“. 
Можеби пратениците во Собранието не вршат добри услуги, ама 

и тоа како може да се наплатат самите од нашите пари.  
 



 83

Колку повеќе вчера освоил Филип, толку повеќе утре ќе 
треба да освои Александар. И токму во тоа е проблемот.  
 
Старогрчкиот историчар Plutarch запишал дека кога Александар 

Велики бил малечок, откако слушнал за уште една победа на 
неговиот татко против непријателите на Македонија, им се 
пожалил на своите другарчиња дека татко му, ако продолжи да 
освојува толку успешно, наскоро ќе освои сЀ и нема за Александар, 
кога ќе порасне и ќе стане крал, да остане ништо за доосвојување. 
На ова неговите другарчиња му одговориле дека тој не треба да 

се жали на таквата ситуација, оти сепак татко му сЀ што освоил и 
ќе освои ќе му остави нему. На ова пак, Александар одговорил: „а 
што ми вреди да имам сЀ, ако ништо самиот не сум заработил?“. 
Во поуката од овој текст, токму оваа изјава на Александар 

Велики ќе ни помогне да сфатиме зошто денеска толку многу 
македонски експерти, интелектуалци и политичари упорно, речиси 
патолошки, одбиваат денешните Македонци да се идентификуваат 
и поврзат цивилизациски и културолошки со своите древни 
предци, античките Македонци.  
Но претходно, мораме да споменеме и една интересна и многу 

поучна пародија на горенаведената „поплака“ на Александар, 
пародија која преставува изјава на еден друг млад принц, кој 
живеел во средниот век, во ерата на пропаѓањето на Византиската 
империја. Станувa збор за човекот кого на интернeт ќе го 
запознаете подобро ако го побарате како Andronicus III 
Palaeologus, кој во една пригода, неколку години пред да стане 
император на Византија, им се пожалил на своите пријатели за 
катастрофално лошата надворешна и внатрешна политика која ја 
водел неговиот дедо, византискиот император Andronicus II 
Palaeologus. Помладиот Andronicus во таа пригода рекол: „колку е 
само мојата судбина поинаква од судбината на синот на Филип, 
великиот Александар. Тој се жалел дека ако татко му продолжи да 
освојува, за него ништо нема да остане да освои самиот. А јас што 
да кажам? Ако дедо ми продолжи вака да владее со земјава наша, 
кога јас ќе станам цар, за мене нема да остане што да изгубам!“ 
Сепак, по смртта на стариот цар Andronicus останало и за 

младиот цар Andronicus нешто за губење и тоа била територијата 
на Македонија. Токму за време на неговото царување, српскиот 
владетел Стефан Душан ја освоил скоро цела Македонија, до 
Солун, територии што дотогаш ги контролирале Византијците, и 
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токму тие тогашни српски освојувања се изворот на сите српски 
аспирации кон нашава држава, од тогаш до денеска.  
Но, да се вратиме на темата и да се обидеме да одговориме на 

прашањето „зошто некои Македонци ја мразат Македонија?“. Дали 
тие самонаречени „прогресивни, либерални, модерени, тренди, 
кул, проевропски експерти и интелектуалци“ размислуваат како 
Александар со неговата изјава во врска со успесите на Филип или 
како Andronicus III кога се жалел на неуспесите на Andronicus II? 
Да почнеме со првата опција, дека многу денешни левичарски 

интелектуалци ја мразат Македонија и одбиваат таа да се поврзе 
со античката Македонија, поради логиката дека „колку повеќе ќе 
признаеме дека сме потомци на древните и славните Македонци од 
антиката, толку повеќе ќе треба самите да се бориме за да ги 
надминеме нивните успеси. А бидејќи нас не нЀ бива за такви 
нешта, бидејќи ние сме слабаци и лузери, а и мрзливи сме 
бесконечно многу, ако упорно одбиваме да се идентификуваме со 
нив, тогаш ќе можеме да се спасиме од големиот срам дека сме 
недостојни да се нарекуваме Македонци воопшто!“. 
Прифаќањето на ова објаснување за причините и коренот на 

омразата што левиот дел на македонската интелигенција и 
интелигентниот дел на македонската левица ја има кон античкото 
минато сосема логички ја објаснува и нивната негрижа за 
зачувувањето на нашето име – Македонија. Оти, ако го сочуваме 
името Македонија, тогаш ќе треба да признаеме, самите на себе и 
на целиот свет, дека сме ние Македонци, и дека имаме директна 
врска со античките Македонци. Кои пак биле многу успешни како 
народ и цивилизација, а ние денеска, какви што сме, сме далеку од 
нивна слика и прилика. И по таа основа, ако веќе признаеме дека 
сме нивни потомци, ќе мораме да се зафатиме сериозно за работа, 
за да ги надминеме нивните успеси, па со тоа да докажеме дека 
навистина сме Македонци.  
А бидејќи повеќето македонски ливичарски мислители се 

всушност најобични хохштаплери и непоправливи мрзливци, кои 
своите докторати ги стекнале на „престижните“ универзитети од 
Вардар па до Триглав (или уште почесто, од Вардар па до Пчиња) 
и тоа благодарение исклучиво на нивната политичка подобност, во 
таквиот наш напор како нација да се воздигнеме на нивото на 
нашите предци тие нема да може да бидат вклучени – оти се 
бескорисни. По таа основа, за да може тие да ги сочуваат своите 
стекнати привилегии и општествен углед, мораат да го напаѓаат 
постојано секој изблик на национална гордост и навраќање кон 
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нашите големи антички национални успеси. На левите, 
антинационални интелектуалци и експерти органски им пречи да 
ги почитуваме ние нашите славни предци, Филип и Александар, 
оти колку повеќе тие луѓе стануваат репер за успешни Македонци, 
толку победно и поништожно и попатетично ќе изгледаат 
споменатите лажни интелектуалци и квази – авторитети.  
Не дека некој ним им забранува да се претворат во вистински 

авторитети и вистински интелектуалци. Но, тие не се способни за 
таков подвиг оти никогаш во својот живот не се испотиле за своите 
титули да ги стекнат. Баш затоа се и леви во своите политички 
ставови: основна парадигма на секоја левичарска идеологија, од 
меката либерална социјалдемократија до тврдиот радикален 
маоизам, е редистрибуцијата – да им се земе на оние кои работат и 
да им се даде на оние кои не работат. 
Најголемите неработници во едно општество секогаш се 

левичарските интелектуалци од чија „работа“ ама баш никакво 
фајде нема никој, освен левичарските партии кои со нивна помош 
успеваат да ги залажуваат гласачите да подржуваат политички 
програми кои нудат прогресивно оданочување, проширување на 
социјалната држава и повеќе бирократија за да се задуши развојот 
на слободниот пазар. И се разбира, да се уништи секој изблик на 
национализам со сите негови позитивни пораки и да се прикаже 
тој како негативна општествена појава, како ретроградно губење 
на време што нема никаква иднина.  
Значи, ако ја земеме првата опција за реална, излегува заклучок 

дека левичарските интелектуалци во денешна Македонија 
одбиваат да се поврзуваат со античка Македонија оти слично на 
фалсификат патики ставени покрај оригинал патики, ако нивните 
дела се постават покрај делата на античките Македонци, веднаш 
ќе се види драстичната разлика во квалитетот на производите.  
Но, да ја разгледаме и втората опција, онаа која вели дека 

модерните и тренди проевроатлански македонски интелектуалци ја 
следат логиката на Andronicus: „ако ние прифатиме и ако сите ги 
убедиме дека сме потомци на некоја словенска аморфна маса која 
дошла тука во седмиот век и едвај пред педесетина години добила 
свое национално спознание, тогаш ние нема од што да се 
плашиме, оти таа аморфна маса не дала во текот на сиот свој 
развој ниту еден значаен миг кој може да се споредува со нашите 
бедни достигања. Со други зборови, толку големи лузери биле 
нашите словенско – аморфни предци, што ние покрај нив нема да 
изгледаме како лузери, и покрај тоа што навистина сме лузери!“  
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Генералите на Александар Велики кои по неговата смрт си го 
поделиле неговото царство секој земајќи дел за себе, и 
нарекувајќи се цареви на своите територии, имале доволно 
скромност на своите монети да не ги ставаат своите бедни и 
мизерни ликови туку редовно ликот на човекот на кого му го 
должеле својот успех. Кога Lysimachus, близок соработник на 
Александар, ги ставил под своја контрола териториите од денешна 
Источна Бугарија и Западна Турција, тој на жителите на градот 
Byzantium им пратил писмо да дојдат кај него и да му искажат 
почит (да му платат данок) оти тој „го допирал небесниот свод со 
своето копје“. Кога ова писмо било прочитано во собранието на 
Byzantium еден од присутните, извесен Pasiades, потсмешливо 
забележал дека можеби треба да се испрати позитивен одговор 
кон Lysimachus оти „тој ако се изнервира, ќе го дупне небесниот 
свод со своето копје, па потоа ќе треба некој да го крпи небото“. 

 Луѓето во тоа време никако не можеле да покажат искрена 
почит кон наследниците на Александар сЀ додека сеуште им биле 
свежи сеќавањата на големиот македонски крал. Е затоа и 
денешните македонски лажни интелектуалци и нивните спонзори 
од левите партии сакаат да заборавиме на античка Македонија – 
додека таа стои во нашите мисли, тие можат само да ползат.  
Кога таа ќе исчезне од нашето сеќавање, тогаш нивното клечење 

пред секој странски политички, економски, интелектуален и 
културен фактор ќе ни изгледа нам како допирање на небесниот 
свод со нивните копја.  
 
Резиме: Александар Велики знаел дека ако татко му постигне 

многу, ќе мора тој да постигне уште повеќе за да се избори за 
место во историјата. И постигнал, и се изборил за својата слава.  
Тоа оние денешни Македонци кои ја презираат својата земја не 

го сфаќаат. Македонштината за нив е како костум преголем за пет 
броја, па не можат да ја носат удобно врз нивните ситни тела и 
ситни души на ситни вештачки интелектуалци. Затоа им треба 
тесната словенска маичка од седмиот век за да изгледаат стегнати 
во неа како многу развиени и успешни.  
Вредните и паметни луѓе ги прифаќаат своите славни предци за 

да им служат како инспирација и мерка за сопствениот успех. Оние 
кои се мрзливи и глупави ги одбиваат своите славни предци, за да 
изгледа нивниот сопствен неуспех помал. Сепак од следнава 
вистина не се бега: неуспехот колку и да е мал, сепак е неуспех.  
Но, и успехот, колку и да е мал, сепак е успех. Ајде да успеваме! 
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Па што ако војската на Darius е пет пати поголема од 
твојата кога твојата е пет пати посилна од неговата 
 
Еве едно интересно прашање кое што заслужува должно 

внимание, иако, според она што досега сум го забележал, никој не 
го има поставено кај нас, барем не јавно: 
Ако е факт дека Грција е многу поголема и побогата држава од 

Македонија, ако е факт дека Грција има свои тајни и јавни 
сојузници и пријатели во рамките на структурите на сите 
меѓународни организации и системи, ако е факт дека Грција има 
далеку поискусни дипломати и лобисти од оние кои ние сметаме 
дека ги имаме, ако располагаат нашите јужни душмани со многу 
посилна финансиска поткрепа во нивниот континуиран напор да нЀ 
уништат – зошто тогаш до сега сеуште не успеале во таа намера? 
Со други зборови, ако Грците се навистина толку јаки колку што 

нашите медиуми и експерти ги преставуваат – зошто сеуште не нЀ 
победиле? Или тие не се толку јаки колку што ние сметаме дека се, 
или ние не сме толку слаби колку што веруваме дека сме? 
Веројатно сте ги забележале оние нумерички податоци во 

книгите за биографијата на Александар и неговиот поход во Азија, 
каде што во буквално секоја битка секогаш Македонците влегувале 
во „нерамен бој“ против далеку помногубројна непријателска 
армија и секогаш излегувале како победници.  
Еве, кај историчарот Plutarch се среќаваат чудни бројки, од типот 

дека Александар на чело на едвај триесетина илјади војници 
успеал во неколку наврати да збрише од бојното поле армии 
составени од сто до триста илјади добро вооружени непријатели! 
И при тоа, редовно загубите на непријателот се бројат во 

десетици илјади, а македонските загуби во само неколку стотици 
луѓе. Тоа на прв поглед делува многу чудно, ама сепак не е, ако 
подлабоко се анализира. Оти, кога ќе дознаете, по темелно 
проучување на историјата, како биле организирани армиите на 
Македонија и на нејзините непријатели, ќе сфатите дека можеби 
во бројките има и вистина. 
Во древните времиња, кога едуцираноста на широките народни 

маси била на многу ниско ниво, кога најголемиот дел од војниците 
кои учествувале во битките биле неуки и не правеле јасна разлика 
меѓу десет илјади и сто илјади (оти ниту еден ден немале одено во 
школо за да ги научат поголемите бројки) било многу лесно за 
командантите да ги надувуваат своите победи. 
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Имено, редовна практика било за секој војсководач, после секоја 
добиена битка да испрати писмо до престолнината, до загрижените 
граѓани и семејствата на војниците дека битката била добиена и 
тоа битка против многу поброен непријател. Ако не можеле да ја 
сокријат бројноста на сопствената армија – оти во престолнината 
добро знаеле колку свои луѓе пратиле во војна – тогаш бројките на 
непријателот лесно се фалсификувале. Со ова се објаснува зошто 
постојано читаме за генерали од таа епоха кои со десетина илјади 
луѓе уништувале во битките армии и пет до десет пати поголеми.  
Ако изгубеле генералите некоја битка, наместо да се обвинат 

себеси за лошото командување, тие вината ја наоѓале во пет – 
десет пати поголемата армија на противникот. Луѓето во тоа време 
им верувале на таквите извештаи. 
Во денешно време сепак, со помош на логистика и математика е 

пресметано дека во времињата пред создавањето на возовите и 
автомобилите, било невозможно да се организира во една целина 
и да егзистира армија поголема од 80.000 – 100.000 луѓе.  
Едноставно, без брз и ефикасен дотур на храна, во услови на 

„живеење од она што ќе се најде по пат“ ниту една армија 
поголема од тоа не може да преживее. 
Значи, реално ако размислиме, она што древните историчари ни 

го кажуваат за Александар и неговите битки со Персијците е – 
надувана работа. Барем, бројките сигурно се погрешни. 
Освен тоа, знаеме дека армијата на македонскиот крал броела од 

триесет до четириесет илјади луѓе и дека барем половината биле 
логистичка подршка – готвачи, сервисери за запрежните коли, 
опремата и оружјето, лекари, сметководители, чувари на 
добитокот и храната која се транспортирала, шивачи, чевлари...  
Така да, вистинската борбена сила која Александар ја 

командувал и која учествувала во битките со оружје во рака 
изнесувала едвај десет до петнаесет илјади луѓе. 
При тоа, да не заборавиме дека поради специфичниот начин на 

војување, со мала мобилна коњаница и бројна тешка пешадија во 
вид на фаланга со шестнаесет редови војници, само првите редови 
на фалангата и најистурените припадници на коњаницата имале 
допир со непријателот. Значи, империјата на Александар, со крв на 
своите мечеви и врвови на копјата, ја извојувале, буквално – само 
неколку илјади војници. 
Во редовите на непријателската армија, во војската командувана 

од Darius, состојбата била сосема иста. И таму, и покрај максимум 
сто илјади луѓе (реалната бројка) кои учествувале во секоја од 
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неговите битки против Александар, најголемиот дел биле во 
логистиката вклучени, или пак во задните редови на боевиот строј.  
Бројките за големината на персиската армија кои ги изнесуваат 

древните историчари се неверојатни, не толку поради неможноста 
Darius да имал толкави сили на располагање, туку поради 
логистичката невозможност толкав број луѓе да се соберат на едно 
место и да преживеат со доволно храна, со нивото на развој на 
транспортните средства кои постоеле во тоа време.  
Како и да е, реално е да сметаме дека против армијата на 

Александар, оној дел вклучен директно во битките, биле поставени 
барем пет пати поголеми персиски сили. Но, и тоа ништо не 
кажува, бидејќи, како што рековме, поради начинот на кој се 
воделе битките во тоа време – првиот борбен ред од едната армија 
против првиот борбен ред од другата армија – било ирелевантно 
колкава војска стои во задните редови. 
И тука бил клучот за победата на Александар во секоја битка! 
Точно е дека на бојното поле учествувале сто илјади персиски 

војници против дваесетина илјади македонски војници, но тоа не 
значи ништо. Бидејќи битката се водела меѓу две – три илјади 
македонски борци од првите редови на боевиот поредок против 
две до три илјади персиски војници од персискиот боев поредок.  
И токму тука не одлучувала бројната надмоќ – оти такво нешто 

немало – туку квалитетот на војниците директно и непосредно 
вклучени во борбата. А македонските војници, бидејќи биле 
подобро обучени и многу подобро командувани од персиските, 
редовно ги победувале во меѓусебните дуели нивните персиски 
соперници и со тоа ја добивале битката. 
Да се вратиме на нашиот спор со Грција. Факт е дека Грција има 

пет пати повеќе население од Македонија и педесет пати повеќе 
пари во својата економија од нас, но – и Грција и Македонија 
имаат по едно министерство за надворешни работи, и Грција и 
Македонија имаат по една влада и по еден премиер... 
Да, на целиот проблем може да се гледа од аспектот дека зад 

грчката влада стојат огромна економија, огромна дипломатска 
организација и мрежа за логистичка подршка, а дека зад нашата 
влада стојат истите тие работи, но во многу помал размер. 
Но, проблемот можеби треба да се гледа и од поинаков, обратен 

аспект: а тоа е дека пред сите грчки лобисти и подржувачи стои 
една влада, и дека пред сите наши лобисти и подржувачи исто 
стои – една влада. И, бидејќи „битката“ ќе ја водат првите борбени 
редови – шансите за победа се еднакви.  
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Знам дека овој концепт на гледање на нештата можеби на прв 
поглед ќе ви делува по малку глупаво и незрело но, ве молам – 
размислете уште еднаш! 
Во Кина, Индија, Југоисточна Азија и Африка живее повеќе од 

половина од вкупното население на светот. Сепак, сЀ до пред 
некое време повеќето од овие региони во меѓународната политика 
немаа никаква никаква моќ и политичко значење. Зошто? 
И покрај нивната бројна надмоќ во население, нивните економии 

беа во катастрофалано неразвиена состојба. Со други зборови, 
причината поради која триста милиони Американци вредат повеќе 
во глобалниот политички поредок отколку што вредат две и пол 
милијарди Кинези и Индијци не е поради тоа што Американците се 
луѓе високи по пет метри и со по седум пара рогови на челото, 
туку затоа што државата во која живеат тие најобични луѓе (со 
просечна височина и без рогови) и која се вика САД е држава која 
има многу, многу поразвиена економија, со GDP десет пати 
поголем од GDP – то на Индија и Кина заедно. 
И, во меѓународната политика токму тоа се важи. Квалитет, а не 

квантитет. И како и секогаш низ историјата, квалитетот е 
непобедлив. И не само во светски рамки, туку во сите рамки. 
Ете, во нашата земја имаме моментално осумдесетина политички 

партии – ама само три до четири имаат било какво значење во 
креирањето на политиката. Во нашата земја имаме преку 50.000 
фирми. Ама само десетина (не десет илјади, ами десет – може на 
прсти да се избројат) остваруваат безмалку половина од вкупниот 
профит во економијата (не обем на трговија, ами профит). 
Ова е многу битна поука за многу работи, не само во политиката, 

ами во буквално сЀ друго.  
Еве, земете го за пример коефициентот на интелигенција, таа 

бројка која на многумина им се чини волшебна и непогрешлива 
како параметар според кој може да се одреди колку некој човек е 
паметен. А реално, колкав IQ има некој човек ништо не кажува за 
неговата способност да просперира во светот на бизнисот или дури 
и науката. Дозволете да го објаснам ова преку аналогија:  
Високиот коефициент на интелигенција е како да имате брза 

кола во вашата гаража. Секако, имањето на брз спортски 
автомобил во овозможува да се надевате дека далеку и брзо ќе 
отпатувате ако ви се посака да возите. Но, што ако немате 
асфалтиран пат до местото каде што ви се оди?  
Со вашиот спортски автомобил нема да стигнете далеку, барем 

не толку далеку колку што со некој џип - теренец би стигнале. Или, 
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што ако немате гориво во автомобилот – тогаш никаде нема да 
стигнете и ако некаде сакате да одите, подобро да земете 
велосипед. Или, ако имате и патишта добри, и спортски автомобил 
и полн резервоар со гориво во него, ама не знаете да возите и 
нема кој да ве научи како да управувате со вашиот брз автомобил? 
Човек може да е роден со голем коефициент на интелигенција 

(спортски автомобил) програмиран во неговите гени, но ако живее 
во општество кое не му дозволува да се стекне со образование 
(возачка дозвола), кое не дозволува тој да делува со полна 
креативна слобода (нема патишта) и ако е роден во екстремна 
сиромаштија (нема гориво) јасно е дека неговата вродена висока 
интелигенција нема многу да му помогне во животот. 

 
Резиме: Секогаш кога се зборува за бројки во општествените 

односи треба да се внимава што всушност значат тие бројки и во 
кој контекст се употребуваат. Тоа што непријателот тргнува со 
големи сили против нас, не значи ништо друго освен дека тој се 
сомнева во квалитетот на своите „воини“ и се плаши од квалитетот 
на нашите. Ако тој верува дека секој негов борец е со еднаква сила 
како секој наш борец, тогаш не би носел толкава армија со себе. 
Александар во Индија еднаш решил да нападне една тврдина 

која била сместена на висока карпа до која немало никаков 
пристап освен еден тесен мост кој бил лесно да се држи под 
стража од бранителите на тврдината. Кога му биле предочени овие 
непријатни факти на освојувачот, тој само запрашал дали луѓето 
кои ја бранат тврдината се храбри или се страшливци, на што му 
било одговорено дека луѓето кои се задолжени да ја бранат таа 
тврдина од неговиот напад се не само страшливци, туку и големи 
будали. „Во тој случај“ – рекол Александар – „воопшто нема да 
биде тешко да ја освоиме оваа неосвоива тврдина“. 
Да ги баталиме бројките (пари, лобисти, медиуми) со кои Грција 

нас се обидува да нЀ исплаши! Нивните бројки се како армијата на 
Darius, голема и многубројна, но составена од слабаци, 
страшливци и будали. Ако имаме ние малку луѓе, но умни луѓе во 
нашите редови – тогаш нема од што да се плашиме.  
Друго прашање е дали ние имаме умни луѓе во нашите редови... 
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Никој друг освен ти нема да те спречи да влезеш во 
пустината Gedrosia 
 
Откако Александар започнал да се враќа кон Babylon по 

одбивањето на неговата армија да го следи во походот за 
освојување на цела Индија, тој ја поделил својата војска на 
неколку делови и секој дел, под команда на некој од неговите 
генерали бил испратен да се врати кон Запад. 
Еден дел тргнал со флота од неколку стотоци бродови по 

Индискиот Океан и Персискиот Залив до устието на реките Тигар и 
Еуфрат во денешен Ирак, друг дел тргнал да се враќа по истиот 
пат по кој и дошле (низ денешен Афганистан), а најголемиот дел 
од армијата под водство на самиот Александар тргнале по 
средниот пат, минувајќи низ територијата на денешен јужен Иран. 
Овој предел, кој денеска се нарекува Balochistan, во дамнешните 

времиња го носел името Gedrosia и како што денеска преставува 
речиси ненаселена пустина така бил и суров и негостољубив 
регион и во времето кога македонската армија на враќање од 
Индија решила да помине преку него на патот до Babylon и 
зелените полиња на она што денеска е Ирак. 
Поради непознавање на теренот пред нив, немање доволно 

намирници и вода во своите резерви пред почетокот на патот низ 
Gedrosia, како и поради ненавикнатоста на македонските војници 
на патување низ тотално пуст предел под врелото азиско сонце, 
илјадници војници не го преживеале тоа напорно патешествие. 
Според античките историчари, а со нив се согласуваат и 

модерните познавачи и проучувачи на тоа време, три четвртини од 
војската која била со Александар во таа пустина умреле од жед. 
Иако древните и модерните историчари се согласуваат околу 

пропорциите на македонската катастрофа во Gedrosia, сепак меѓу 
нив постои големо несогласување околу причините поради кои 
дошло до тоа. Оние од антиката сметале дека погрешната одлука 
на Александар да стигне до Babylon минувајќи низ Gedrosia била 
последица од фактот што тој немал доволно информации за 
теренот пред него. Модерните историчари пак (повеќето од нив, 
барем) сметаат дека не станувало збор за погрешна одлука на 
водачот, туку за намерно изложување на непослушните војници 
кои одбиле да ја освојуваат Индија, на бесот на пустинското сонце, 
со цел да бидат казнети за нивното „предавство“ и „кукавичлук“. 
Значи, древните хроничари сметале дека Александар, како и 

секој човек, не бил безгрешен и дека после толку многу победи, 
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една по друга без ниту еден пораз, тој почнал да верува дека 
секогаш е во право и дека не може да погреши. Од друга страна, 
модерните историчари сметаат дека Александар, основачот на 
градови, ослободителот на народи и ширителот на цивилизацијата 
и културата, бил всушност еден обичен садистички, одмаздољубив, 
суетен и неспособен војсководач, кој своите војници, кои верно го 
следеле со години низ десетици битки, решил да ги испоубие во 
пустината само поради тоа што одбиле да го следат и понатаму во 
битки од чии победи не гледале некоја голема корист, ни за себе, 
ни за државата. 
Во што да веруваме, ние, Македонците кои толку се гордееме со 

Александар Велики? Дека бил сепак човек, кој што знаел да 
згреши од преголема самоувереност, или дека бил монструм кој ги 
убивал луѓето само затоа се осмелиле разумни и рационални 
барања да изнесат пред него? 
Иако има одредени аргументи и историски факти и во прилог на 

едната и во прилог на другата теза, сепак, ајде ние да не 
забегуваме во псеудо – психопато – анализа, и да ја прифатиме 
онаа поверојатната теза: дека Александар бил човек како и сите 
нас и дека како и на секого, поради преголема самоувереност, му 
се случило да направи грешка. Таа грешка, бидејќи било време на 
војна, а тој бил главен заповедник на голема армија, била причина 
за смртта на десетици илјади војници. Но, не било намерно, туку 
од незнаење. Со други зборови: никој не е совршен. 
Ех, ама последнава мисла да знаел некој да им ја каже на луѓето 

кои низ историјата во многу случаи одлучиле да ги следат своите 
лидери во сигурен пораз, единствено поради тоа што биле убедени 
дека нивните водачи се безгрешни и дека никогаш нема да 
пропаднат. Колку само човечки животи ќе биле спасени и колку 
само страдање и понижувачки порази ќе биле избегнати. 
Историјата е учителка на животот, но таа на оние кои одбиваат да 
седат мирни на час и да слушаат што таа зборува не им става 
единици туку им дозволува на нивните непријатели да им стават 
окови и пранги, или пак самите да си го ископаат гробот. 
Во третиот век од новата ера, Римјаните, во посед на огромна 

империја, станале толку многу вообразени поради бесконечната 
низа на победи во својата историја, што одбивале и да помислат 
дека некои си варвари од север ќе можат во било каква битка да 
победат било какви римски војници. Па така, римските легионери 
почнале постепено да одбиваат да тренираат редовно, не сакале 
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да ги острат своите мечеви или да одат на стража кога требало, 
ниту пак ги почитувале наредбите од своите претпоставени. 
А и зошто би го правеле тоа – си мислеле легионерите - кога тие 

се Римјани, а Римјаните никој не може да ги победи. Дисциплината 
и квалитетот на обуката во римските војски толку опаднале поради 
таа вообразеност што од средината на третиот век, па до падот на 
империјата, легиите биле поразени во десетици големи и значајни 
битки од страна на десетици мали и беззначајни племиња.  
Истото им се случувало и на Византијците, и на Шпанците кога 

нивната земја била нападната од Арапите и Маврите од Северна 
Африка, исто им случило и на крстоносците кога почнале да ги 
губат битките во Светата Земја, истото им се случувало и на 
Инките и Ацтеките кога биле нападнати од шпанските 
конквистадори, истото им се случило и на Англичаните во 1776 
година кога решиле да ги угнетуваат колонистите кои подоцна ќе 
ги формираат САД, истото му се случило и на рускиот цар во 1917 
година кога решил дека тој како цар не треба да се плаши од 
некои си црвени комунистички уличари кои демек, сакаат некоја 
револуција да прават. Истото му се случило и на Хитлер кога 
решил после десетина победи на целиот свет да му објави војна, и 
истото му се случи и на Садам Хусеин кога реши во почетокот на 
’90 години на минатиот век да го нападне и освои Кувајт. А и 
Михаил Саакашвили од Грузија не размислуваше поинаку кога 
реши да ја предизвика Русија на воен судир, во 2008та година. 
Вообразеноста кај лидерите кои зад себе имаат долга низа на 

победи, низ историјата многу често ги терала тие лидери да си ги 
пружаат нозете многу повеќе одошто им била долга чергата. И 
како резултат на тоа, си останале не само без нозе туку и многу 
често, и без глава. Тоа и не е нешто необично и непознато и чинам 
дека секому му е јасно. 
Но, она што овде е нејасно, а што може да се види и во случајот 

со војниците на Александар пред 23 векови е кога следбениците на 
вообразените водачи не можат да согледаат дека нивните лидери 
ги водат во сигурен пораз. Се чини дека бил сосема во право оној 
мислител (на чие име баш сега не можам да се сетам) кој што 
советувал дека „на почетокот на секој голем процес, водачот е 
оној кој има визија и тој треба да ги убедува своите следбеници да 
го следат храбро во непознатото, но подоцна, после многу победи, 
после сите големи успеси, следбениците се тие кои не можат да се 
воздржат од тоа да одат напред и само напред, и тогаш улогата на 
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водачот е да ги сопира, да ги држи за узда, да не претераат и да 
не пропаднат, и тие и каузата на која ѐ припаѓаат“. 
Се чини дека кога Александар пристигнал пред пустината 

Gedrosia, ниту тој, ниту неговите војници не сфаќале дека некој 
некого треба да го заузда и да го советува да не претера.  
Александар верувал дека секогаш е во право и дека нема 

сигурно, после десетина години правилни одлуки да направи 
грешка, а во тоа верувале и неговите војници. И тргнале заедно 
низ пустината, верувајќи дека како што заедно пребродиле сЀ до 
тогаш, така и овој предизвик ќе го пребродат победнички. И тие 
навистина ја поминале пустината, но со огромни загуби, така да 
тешко дека може да се зборува за победа во овој случај. 
Поентата на оваа глава, која сакам да ја образложам во кратки 

црти, е дека треба да се размислува секогаш и во секоја ситуација 
и дека не може да се прават работите по навика или по инерција и 
тоа важи колку за лидерите, толку и за нивните верни следбеници.  
Сетете се само што им се случи на оние десетици илјади вмровци 

кои во 2004та решија да го следат Љубчо во неговиот судир со 
Груевски. Не можејќи да си замислат дека „војводата“ кој со 
години водеше битки со разните фракционери во партијата и 
секогаш излегуваше како победник ќе ја изгуби битката со 
најновиот внатрепартиски непријател, тие луѓе одлучија да 
застанат на негова страна во тој судир и - изгубија.  
На првите избори по расколот, партијата на оние кои заминаа со 

Љубчо доби два пати помалку гласови од партијата на оние кои 
останаа со Груевски, а на вторите избори пет пати помалку 
гласови, за на третите избори (оние од 2008та) нивната партија 
сосема да исчезне. Заедно со шансите за успех во политиката на 
сите оние кои му останаа верни на Љубчо до крај. 
Очигледно, како што војниците на Александар верувале дека 

нивниот водач никогаш не може да згреши и го следеле и низ 
пустината Gedrosia, така и партиските војници на ВМРО – ДПМНЕ 
веруваа дека Љубчо не може да згреши кога станува збор за 
политичко преживување и го следеа и тие во пустината наречена 
ВМРО – НП. Крајниот резултат и од двете случки беше суров. 
А тоа, по мое мислење, ќе им се случи и на оние во СДСМ кои 

веруваат дека со враќањето на нивниот некогашен формален 
лидер пак на формалната лидерска позиција ќе тргнат во нови 
победи. Тие сметаат дека само тој, Големиот Водач кој ги водеше 
од победа во победа (некои од тие победи беа многу сомнителни, а 
имаше и неколку порази) ќе ги одведе во нова победа. Тоа е 
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погрешно размислување и убеден сум дека на партиските војници 
на македонската левица кои ќе решат да го следат нивниот 
„Александар“ ќе им се случи сосема истото како на оние кои го 
следеа Љубчо, Сталин (шефот на КГБ, Лаврентиј Берија, бил 
стрелан само шест месеци по смртта на неговиот шеф кому му бил 
безгранично лојален), Хитлер во 1941та, рускиот цар во 1917та 
година, кајзерот Вилхелм во 1914та, Наполеон Бонапарт во 
неговиот поход во Русија, англискиот крал Џорџ во 1776та година, 
крстоносните религиозни фанатици, римскиот император Valens 
пред неговата одлука да завојува со Готите, Александар при 
неговата одлука да тргне низ Gedrosia, и уште многу, многу, многу 
други низ историјата.  

 
Резиме: никој не е совршен, а тоа важи за големите водачи 

подеднакво како што важи и за обичните луѓе. Сите прават 
грешки, некогаш од незнаење, некогаш од немање искуство, а 
некогаш, оние кои знаат доволно и кои имаат многу искуство, 
прават грешки од преголема самодоверба. Тогаш страдаат и тие и 
нивните следбеници кои не сакаат самите да мислат со своја глава. 
Има луѓе кои велат дека премиерот Груевски (кого еден мој 

пријател на шега сака да го нарекува Грујоксандар) ја води 
Македонија во изолација, во своевидна „политичка Gedrosia“ каде 
што оние кои слепо го следат него ќе пропаднат, заедно со целата 
ни држава. Јас мислам дека тоа не е така. Мислам дека ние во 
нашата Gedrosia на националните порази влеговме уште откако 
станавме држава и таму нЀ одведоа Киро, Бранко и Љубчо. 
Можеби сега сме на пат да излеземе од нашата Gedrosia на 

илузии и заблуди, на погрешни одлуки, на очекување некој друг да 
ги решава нашите проблеми, на стравот од преземање на 
одговорноста и иднината во свои раце.  
Многумина се беа појавиле во изминативе години со ветувања 

дека ќе нЀ изнесат од нашата државотворна пустина, ама за сите 
излезе дека нуделе фатаморгани. Можеби конечно го најдовме 
патот кој ќе нЀ одведе до зелените полиња на модерното време.  
А можеби е ова уште една фатаморгана. Како и да е, лекот и 

тука и ист како и за сите слични случаи порано: да мислиме со 
своја глава и да се потпреме на сопствените сили. 
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Со Египќаните владее фараон, со Персијците шах, со 
Грците хегемон, со Македонците крал. Не заборавај. 
 
Според една стара мудрост (на чиј автор не можам да се сетам), 

коренот на повеќето проблеми кои настануваат помеѓу мажите и 
жените е во тоа што жените обично бараат многу работи од еден 
маж, а пак мажите бараат само една работа, но од многу жени. 
Колку и да звучи комично горново тврдење, сепак во себе крие 

голема точност, а уште поголема точност има во себе и 
модифицираното тврдење за односите помеѓу политичарите и 
народот. Имено, зарем е погрешно да се каже дека скоро сите 
проблеми и недоразбирања кои настануваат помеѓу гласачите и 
политичарите се последица на фактот што гласачите сакаат многу 
работи да добијат од само еден политичар, а пак сите политичари 
сакаат само една работа да добијат, но ја сакаат врз целиот народ. 
Она што политичарите сакаат да го имаат врз целиот народ е 

секако власта – апсолутна и неограничена моќ да управуваат со 
јавните служби и да имаат пристап до јавните финансии. Од друга 
страна, она што гласачите го очекуваат од своите избрани лидери 
е далку покомплексно. Народот од водачите на својата држава 
очекува да бидат луѓе со беспрекорен морал, но истовремено, 
длабоко ги лути гласачите кога владата се обидува да им ги 
наметнува своите морални вредности ним. 
Повеќето луѓе ми се чини дека се совршено свесни што 

политичарите очекуваат од својата власт – да се збогатат. Но, 
чудно е што огромното мнозинство од гласачите не знаат што 
самите очекуваат за себе од владеењето на оние што ги избрале, 
иако се свесни дека сакаат многу работи. И токму тоа е изворот на 
сите кавги меѓу луѓето на власт и народот кој им ја дал власта. 
Кога Филип II конечно ги потчинил Грците, тој нив ги принудил 

да се обединат под негово водство во политички сојуз наречен The 
League of Corinth (Corinth – ски сојуз, по грчкиот град Corinth во кој 
се одржувале состаноците на сојузот) при што владетелот на 
Македонија ја добил титулата „хегемон“ на сојузот. Првин, Филип 
бил хегемон, а по неговата смрт, по службена должност, новиот 
македонски државник, Александар, ја презел таа функција. 
Сојузот бил пред сЀ воено – политички, што значи дека имал 

како примарна цел да обезбеди соработка на воено поле меѓу 
членките – држави т.е. ако една од нив биде нападната, сите други 
да ѐ пристапат на помош. Воедно, територијалните и други 
спорови меѓу членките, кои во минатите времиња често воделе до 
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меѓусебни војни, сега наместо на бојното поле, се решавале на 
состаноците на сојузот, при што хегемонот на сојузот делувал како 
арбитер т.е. судија во спорот. Хегемонот имал право и да управува 
со заедничката благајна на сојузот во која членките, според 
нивната економска моќ, требало да уплаќаат значителни суми со 
кои се финансирале заедничките активности на сојузот.  
Во случај на војна на сојузот против некоја држава која не била 

член на сојузот, со заедничките воени сили командувал хегемонот, 
кој со својата армија имал право и да интервенира во било која од 
членките на сојузот со цел да го зачува јавниот ред и системот на 
владеење. И... толку. Тие биле горе – доле правата што ги имал 
водачот на сојузот во кој биле вклучени грчките државички. 
Хегемонот значи, барем формално – правно, немал законска моќ 

да наредува колкава ќе биде стапката на даноци во некоја од 
државите членки, немал право да конфискува имоти на граѓани на 
државите членки, немал право да се меша во судската и 
законодавната власт во земјите членки – тој имал моќ толку 
голема колку што отприлика има во денешно време претседателот 
на САД во рамките на НАТО сојузот. 
Александар, кога го ослободил Египет од персиско ропство, од 

страна на тамошните локални политичко – религиозни првенци, 
бил прифатен за „заштитник на земјата“ и фараон. Зборот 
„фараон“ (на англиски – pharaoh) доаѓа од староегипетскиот израз 
кој се изговарал приближно како „пер аа“ и кој првобитно значел 
„голема куќа“ и се однесувал на палатата во која живеел 
владетелот на државата. Со тек на време, овој назив се префрлил 
и врз господарот на таа „голема куќа“ (големиот домаќин) и така, 
преку лошата транскрипција од египетски на грчки па на модерен 
македонски јазик, е дојдено до нашиот денешен збор „фараон“. 
Ако зборот „хегемон“ во својата етимологија означува „оној кој 

води“, за разлика од него зборот „фараон“ значи „голем домаќин“, 
а домаќинот е глава на семејството, и тој во древните времиња се 
сметал за господар на својата фамилија. Владетелот на Египет, 
како домаќин во „куќата“ Египет имал неограничена моќ врз сета 
земја, сите богатства и сите луѓе (!) што биле под негова власт. 
Позицијата на владетелот во сите источни цивилизации била 

слична на позицијата на египетскиот владетел, па и шахот на 
Персија не бил нешто многу ограничен во својата моќ врз своите 
поданици. Со таа мала разлика, што поради специфичноста на 
персиската религија (која била поедноставна од египетската) 
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персискиот цар бил сметан за човек со посебна врска со боговите, 
а египетскиот цар бил сметан за бог со посебна врска со луѓето.  
Да кренеш бунт против фараонот било грев кој на бунтовникот 

ќе му го обезбедел местото во најцрниот пекол (барем така го 
учеле народот свештениците). Да кренеш бунт против шахот било, 
според персиската религија, оправдано само ако актуелниот шах ги 
прекршил религиозните норми и ако „небесата“ му дале право и 
повик на некој роднина на шахот да го казни „грешникот“ и да го 
замени со себе – нов, правоверен шах. 
Од друга страна, да кренеш бунт против македонскиот хегемон 

за Грците била вечна опсесија и тие ќе кренат неколку големи 
востанија против Александар и против неговите наследници. И 
конечно, во Македонија, да му извршиш атентат на актуелниот 
крал било сметано за најнормална форма на политичка активност. 

 Впрочем, кај древномакедонските кралеви за кои има подробни 
историски записи, повеќето од нив го загубиле животот во 
атентати, одошто од природна смрт или во некоја битка.  
Македонците не им се плашеле на своите кралеви, Грците ги 

мразеле своите хегемони, Персијците им се плашеле на своите 
шахови, а Египќаните ги обожавале своите фараони. 
Александар бил лик од македонската и светската историја кој во 

еден период од својата политичка кариера ги вршел сите овие 
функции и ги имал сите овие титули. СЀ до некое време пред 
својата смрт, тој внимавал во кое својство со кого владее. Но, 
откако после сите победи му „удрила славата во главата“, 
заборавил на специфичните културолошки разлики во политичкиот 
живот на разните цивилизации и култури кои ги имал под своја 
власт и му се измешало сЀ - со Македонците се трудел да владее 
како фараон, со Грците како шах, со Персијците се обидувал да 
владее како хегемон, а со Египќаните како крал. 
Ние, денешните Македонци, себеси сакаме да се нарекуваме 

гостопримливи, домаќини, хуманисти, чесни, пристојни, скромни и 
мирољубиви луѓе. И според тие карактеристики кои самите си ги 
замислуваме дека нЀ красат, ние се обидуваме да ги моделираме 
нашите односи спрема појавите во светот. Просечниот Македонец 
се туфка и нервира за македонското учество во некои воени мисии 
предводени од САД кои не се одобрени од Советот за безбедност 
на ООН. Демек, со нашиот придонес за окупацијата на Ирак и 
Афганистан, или нашето признавање на Косово ние сме го кршеле 
меѓународното право. 
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А никој не размислува дека по наредба на истиот тој Совет за 
безбедност на ООН, ние како држава сме принудени со Грција да 
преговараме за нешто за што по ниту едно меѓународно правило 
или конвенција не треба да преговараме: нашето име, идентитет и 
национално достоинство. Зарем самиот тој Совет за безбедност на 
ООН, кога бара од нас такво нешто не ги крши сопствените 
меѓународни правила и конвенции.  
А што да се каже за односот на ЕУ кон нас? Нашата надворешна 

политика ние постојано се обидуваме да ја креираме според 
препораките на Унијата, а забораваме дека токму според некои ЕУ  
препораки, ние би требало да го смениме името. Ако таа 
препорака на ЕУ дефинитивно е погрешна, зошто тогаш сметаме 
дека другите препораки од истата „фирма“ се поправилни за нас? 
Според односот на Европската Унија спрема нас, кога на пример 

ЕУ би била некоја држава која би барала членство во Унијата, таа 
не би била примена – оти не ги исполнува условите, на пример 
како оној за имање коректни односи со своите соседи (т.е. со нас). 

 
Резиме: Александар Велики никогаш не ги одбивал титулите и 

почестите кои му ги давале потчинетите народи. Секоја 
цивилизација се однесувала кон него како што културолошките 
особености на таа цивилизација налагале да се однесува тој народ 
кон својот владетел. Александар бил доволно паметен за да го 
моделира своето политичко делување кон своите поданици во 
зависност од односот што го имале поданиците кон него.  
Со други зборови, како што можеби Карл Маркс би рекол, 

Александар од секој свој поданик барал ниво на почит според 
можностите, а секому му пружал тип на владеење според 
потребите. И тоа совршено функционирало сЀ додека владетелот 
не заборавил со кого сЀ владее. И започнал да владее со сите исто. 
Баш ние ли ќе ги исправиме сите неправдини во светот? Не, оти 

ние немаме доволно моќ и неправдите врз нас самите да ги 
исправиме. Затоа, кога станува збор за нашиот однос кон другите 
држави и светските прашања, ајде да ги баталиме нашите си 
ласкања и да останат тие за внатрешна употреба.  
За надворешна употреба, не двојни, ако треба и дваесет и двојни 

стандарди да употребуваме при одлучувањето. Кога станува збор 
за надворешната политика на Македонија, доволни се два 
принципа: прво, светот не е праведен, и второ, праведноста не е 
света. Националните интереси на Македонија се секогаш на прво 
место и никакви „принципи“ не може да бидат поважни од нив. 
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За луѓе како Diogenes, единствено што можеш да направиш 
е да им се тргнеш од Сонцето  
 
Во ова кратко поглавје би сакал да се осврнам на извлекување 

на заклучок од можеби најпопуларната анегдота од животот на 
Александар Велики. Станува збор за неговата средба со философот 
кој ние го нарекуваме Диоген, а кој бидејќи бил баш Грк, по мое 
мислење би требало да го викаме баш по грчки Диогенес. Ако ве 
интересира повеќе за него, барајте го на интернет како Diogenes. 
Откако, во периодот помеѓу смртта на Филип II и почетокот на 

походот во Азија, Александар конечно успеал да ги смири сите 
востанија кренати против македонската доминација на Балканот, 
дошло време да се организира и флотата од бродови на грчките 
градови – држави која што требало да ги пренесе македонските 
војски од Европа во Азија. За таа цел, Александар организирал 
конгрес на the Corinthian league, на кој што учествувале  
преставници од практично сите грчки државни ентитети (со 
исклучок на Sparta која одбивала да ја признае превласта на 
Македонија и на Thebes, која што била срамнета со земја само 
неколку месеци пред конгресот). 
Иако на конгресот во првите редови биле политичките лидери, 

делегациите вклучувале и многу советници, интелектуалци, 
философи и поети, уметници и писатели, сите дојдени да го видат 
човекот кој ќе ја предводи Западната цивилизација во нејзиниот 
поход кон Исток, и секако да договорат по некое  „тендерче“ за 
себе, во муабетите со функционерите од македонската државна 
елита – на некого статуа да му изделкаат, а на друг епска поема за 
неговите славни предци да напишат. Секој грчки полтрон кој се 
сметал за доволно талентиран за да може да направи нешто 
интересно, бил во тоа време во Corinth обидувајќи се да им се 
упика на главните политички шизици околу Александар.  
Секој, освен философот Diogenes, познат по проникливоста, 

луцидноста и дрската интелигенција. Само тој, од сите познати и 
помалку познати философи и бадијалџии во тогашната Грција, не 
дошол на „бацирака“ кај Александар Велики. Ова нешто, толку го 
зачудило кралот на Македонците, што тој решил лично да го 
посети човекот за чија што интелектуална ароганција до тогаш 
многу слушал, но никогаш немал прилика да го сретне и запознае. 
Придружуван од целата своја официјална свита, македонскиот 

крал го нашол Diogenes легнат пред својот „скромен дом“ (едно 
обично буре) како се сонча на топлото сонце. А Diogenes воопшто 
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не ни станал да се поздрави со уважениот гостин кој му дошол 
ненајавено на гости. Навикнат на постојаното слушање на молбите 
и барањата на другите философи кои само нуделе да направат 
нешто за него (за да им биде платено за таа услуга), Александар го 
запрашал и Diogenes што тој сака да добие од Александар. 

Diogenes, потполно незаинтересиран за ликот и делото на 
големиот владетел кој само што не тргнал на походот кој ќе го 
направи уште поголем владетел, едноставно му одговорил дека сЀ 
што може тој да направи за него е да му се тргне од Сонцето и да 
не му прави сенка додека лежи пред своето буре. 
Луѓето кои го придружувале Александар се зачудиле од ваквиот 

простачки и безобразен одговор на философот кој и онака бил 
прочуен по својот простаклук и безобразност, па некои на лице 
место го прогласиле за луд и му советувале на Александар дека 
џабе си го губел времето со тој грчки лузер, копук и ебиветер. 
Но, Александар, импресиониран од скромноста на чудниот 

философ, им кажал на присутните македонски аристократи, 
генерали и дипломати, како и на оние други грчки лузери, копуци 
и ебиветри во неговата придружба, дека ако не бил роден како 
Александар, би посакал да биде роден како Diogenes. 
Со други зборови, Александар сметал дека неговата судбина е да 

биде тој освојувач од светски калибар и дека од таа судбина не 
може да избега, но ако случајно имал можност да бира, тој би 
избрал да живее живот без големи потреби и желби, скромно и 
едноставно, како што тоа толку шармантно го правел Diogenes. 
Тоа Александар го рекол, покажувајќи дека иако е македонски 

политичар сепак е реален човек и – си заминал, исполнувајќи му ја 
желбата на Diogenes, оставајќи го да се сонча пред бурето му. 
Која е поуката од сево ова?  
Поуката е многу едноставна и се состои во два збора, во 

економската наука речиси легендарни: Laissez-Faire. Оваа фраза, 
од француски јазик грубо преведна значи „остави на мира“ и се 
однесува на цела една гранка на размислување во политичката 
економија која од државните органи бара да не се мешаат во 
тековите на стопанството, а ако веќе мораат да се мешаат, тоа да 
го прават што е можно помалку, ненаметливо и без многу врева.  
Да ви зборувам сега за главните концепти кои ја градат 

идеологијата на Laissez-Faire, просто не се чуствувам доволно 
интелектуално моќен, особено што на таа тема, генијални дела 
напишале легендите на економската мисла како Adam Smith, David 
Ricardo, John Stuart Mill и Ludwig von Mises. Побарајте ги овие луѓе 
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на интернет и верувајте ми, откако ќе се запознаете со нивните 
идеи, на економските прашања во модерното македонско 
општество ќе гледате со сосема поинакви очи. 
Но, која е нивната поента? Поентата е дека ниту една влада 

никогаш нема да може да ја купи љубовта на земјоделците, 
пензионерите, студентите, банкарите, државните службеници, оти 
тие, како и сите луѓе впрочем, секогаш ќе бараат повеќе, секогаш 
ќе сметаат дека имаат мали плати, дека им се ускратени правата, 
дека баш нивната работа е од посебен интерес и дека државата 
мора да најде начин баш нив да ги подржи и помогне. Секогаш ќе 
се бунат, секогаш ќе бараат повеќе отколку што веќе им е 
великодушно дадено во вид на субвенции, покачувања на плати, 
бенефиции, кредитни гаранции, олеснувања и слично. И затоа, 
најпаметно за секоја власт е на таквите баратели никогаш да не им 
дава. Затоа што колку и да им даде, наскоро малку ќе им се чини.  
А и да дава, владата првин треба да земе од некого, а од кого ќе 

земе, ако не токму од некој како нив. Зарем не е глупаво владата 
да им зема данок на родителите, и парите потоа да им ги дава на 
нивните деца – студенти. Зарем не е најпаметно да им ги остави 
парите на родителите па тие самите да им ги дадат на децата? Во 
цената на нафтата половина се даночни оптоварувања, од кои 
приходи потоа државата ги субвенционира земјоделците кои со тие 
пари ја плаќаат скапата нафта?! Нема логика, нели... 
 
Резиме: Александар по средбата со Diogenes конечно го нашол 

можеби единствениот човек кој од него ништо не барал. И токму 
неговите размислувања најмногу го воодушевиле, и тој посакал, 
ако не бил предодреден да го има целиот свет, тогаш да биде 
човек кому ништо од тој свет не му треба. 
Без оглед на тоа колкави субвенции ќе даде владата за било која 

општествена група, секогаш ќе дојде ден кога токму таа група ќе 
излезе на улица да протестира и да бара повеќе. Затоа, државата 
треба да ги остави вистинските работни луѓе да си работат мирно, 
без да се обидува со „активни мерки“ да го потикнува економскиот 
развој. Најмногу што една влада може да направи за една 
приватна претприемачка компанија е да ѐ се тргне од патот кон 
успехот во бизнисот. Ниски даноци, мала администрација и 
ефикасно судство – и во таква деловна околина на ниту еден прав 
бизнисмен нема да му треба гарантен фонд, субвенции и слично. 
Сакаш некој да заработи? Само пушти го да работи слободно. 
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Прими ја со меч Азија, иако е дадена од боговите  
 
На мојот блог, во колумната со наслов „Најчестите психолошки 

грешки што гласачите ги прават пред избори“, како една од 
грешките ја назначив и логиката на оние кои апстинираат од 
гласањето и кои бојкотот го оправдуваат со зборовите: „мојот глас 
не вреди ништо“. Логиката на ваквото размислување е: „што може 
еден гласач со неговиот еден, единствен глас да промени, кога на 
изборите се бројат гласовите во стотици илјади. По таа основа, 
зошто да гласам кога и така мојот глас не менува ништо?“. 
За да се одговори на оваа фаталистичка заблуда доволно е да се 

потсетиме на еден старогрчки философ кој еднаш дошол и до 
апсурдниот заклучок дека еден човек никогаш не може да 
оќелавее, без оглед на тоа колку влакна ќе му паднат од косата.  
Философот е познат на англиски како Zeno of Elea и тој тврдел 

дека ако со губењето на едно влакно (од вкупно пет – шест илјади 
влакна на косата) ниту еден човек нема да рече дека станал ќелав, 
тогаш и со губењето на било кое наредно влакно тој мора да го 
каже истото – дека не е ќелав. Следствено, ако едно по едно ги 
изгуби сите влакна од косата, логично е тој човек да не може да 
рече дека оќелавел. И следствено – заклучил Zeno со неговата 
типично апсурдна грчка логика – дури и луѓето кои ги изгубиле 
сите влакна од главата не се ќелави. 
Тоа евидентно е погрешна логика и на сосема ист начин може да 

се пренесе како заклучок во изборните циклуси: точно е дека еден 
глас не прави разлика, исто како што едно влакно ако падне не го 
прави човек ќелав. Но, петстотини илјади пати по еден глас – тоа 
се петстотини илјади гласови. А богами, со толку многу гласови – 
секоја партија која што ќе ги добие, барем во земјава наша би 
можела да добие чисто мнозинство во парламентот. 
Конечно, ако еден глас не вреди ништо, зошто тогаш пред 

избори партиите прават сЀ што можат да го добијат секој можен 
глас? Веројатно тие најубаво знаат дека кога ќе дојде време за 
избори – буквално секој глас вреди. Партиите тоа го сфаќаат и се 
подготвени тие гласови дури и да ги купат со вреќи брашно, канти 
сирење или туби зејтин, па и со кеш на рака. Значи, партиите 
знаат колку вреди секој глас, фали уште тие што ги имаат 
гласовите (а тоа се гласачите) да го сфатат тоа. Да сфатат колку 
навистина вреди нивниот еден глас. 
Еве, Александар Велики е одличен пример кој историјата ни го 

дава за да се увериме дека и луѓето кои направиле големи дела и 



 105

биле свесни дека судбината е на нивна страна, сепак знаеле дека 
самите треба да се потрудат за да да дојдат до успехот. 
Кога тој со огромна флота го преминал протокот помеѓу Азија и 

Европа, тој бил првиот од целата армија која била во тие бродови 
што скокнал на брегот на Азија, и забодувајќи го мечот во песокот 
на плажата извикал: „ја примам со меч Азија, дадена од 
боговите!“. (античкиот историчар Diodorus Siculus вели „со копје“, 
наместо „со меч“ но суштината на изјавата не се менува со тоа) 
Смислата на оваа реченица е јасна како бел ден: Александар бил 

совршено свесен дека за да ги оствари своите освојувачки амбиции 
тој ќе мора самиот да се бори најдобро што може, но тоа што го 
правел не го правел со коцкарска логика – или ќе добијам или ќе 
изгубам – туку со визионерска и државничка логика: сигурно ќе 
добијам, ако одиграм паметно. 
Да се вратиме сега на идејата од почетокот на текстов. Пред 

неколку години разговарав со еден пријател околу неговата 
хронична трема која го спречуваше да најде работа. Испраќаше тој 
постојано мејлови и писма до сите фирми што преку огласи нудеа 
работа, и постојано ги информираше потенцијалните работодавци 
преку одлично направено CV за своите способности, можности, 
таленти и образование. Но, кога и да беше повикан на интервју за 
работа, тој запаѓаше во паника и одбиваше да оди на разговор со 
можниот работодавец кој ќе го повикаше. 

„Ама зошто да одам на интервју кога знам дека шансите да ја 
добијам работата се минимални“ – ми се жалеше во една пригода, 
а јас му одговорив со: „ако не отидеш на интервјуто, твоите шанси 
за добивање на работата не се мали, туку се никакви. Ако не 
играш не можеш да добиеш“. 

„А да, сите кои играат добиваат, нели? Сигурно стотици други 
луѓе испратиле апликација со еднакви CV – ја како моето. Значи, 
ако се нудат само три работни места, а има, што знам, триста 
кандидати пријавено и поминато во втората фаза, за интервју, 
тогаш моите шанси за добивање на работата се еднакви како и за 
сите. Еден спрема сто!“ – тремата не можеше да го напушти, или 
поточно тој не можеше да ѐ избега на тремата. 

„Точно, ако има триста кандидати за три работни места, тогаш 
шансите од еден од сто се еднакви за сите вас. Но, ако се 
потрудиш да оставиш најдобар можен впечаток кај оној кој ќе те 
интервјуира, ако покажеш храброст, интелигенција, инвентивност, 
знаење, снаодливост – тогаш твоите шанси ќе бидат поеднакви од 
шансите на другите. И ќе ја добиеш работата“. 
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И, верувале или не почитувани читатели на оваа книга, откако 
успеав да го насмеам со мислата дека сите шанси се еднакви, но 
неговите шанси се поеднакви од шансите на другите, тој реши да 
отиде на своето прво интервју за работа и... и иако не ја доби таа 
работа, подоцна немаше трема да оди и на други интервјуа. И по 
околу шест месеци од нашиот разговор, конечно се вработи и 
сеуште работи и зема плата од таа фирма. Платите на сите 
вработени во таа фирма се еднакви, но секако, платата на шефот е 
наједнаква во споредба со сите други. 
Карл Маркс, најголемиот теоретичар на комунизмот, постојано 

тврдел дека еден ден капитализмот ќе пропадне и неговото место 
како општествен систем ќе го преземе комунизмот. Тоа било демек 
историска судбина на човештвото, која поради развојот на 
производните сили не можела да биде избегната. Била неминовна. 
Ленин, најуспешниот револуционер на сите времиња, апсолутно 

го прифатил тврдењето на Маркс дека комунизмот неминовно ќе го 
замени капитализмот еден ден. Но, тој сфатил дека тоа нема да се 
случи само од себе и дека некој ќе мора да организира револуција 
за да дојде до промената. И бидејќи никој друг не се јавувал како 
организатор (сите други комунисти чекале судбината да им ја 
заврши работата) тој решил дека токму тој мора да ја основа 
партијата на бољшевиците која што во ноември 1917та година ја 
извела Октомвриската револуција и потоа ја основала државата на 
„работниците и селаните“ каде што ниту работниците ниту 
селаните немале никаква власт. Затоа што работниците и селаните 
верувале дека комунизмот неминовно ќе им донесе благосостојба и 
не се обидувале самите да сторат нешто. 

 
Резиме: Александар никогаш не го сретнал чикашкиот гангстер 

Al Capone, но сигурно си имал своја верзија на неговата позната 
изрека: „повеќе ќе постигнеш со убав збор и пиштол во раката, 
одошто само со убав збор“. Воедно, Александар иако никогаш не го 
сретнал Roman poet Virgil, најголемиот поет на стариот Рим, 
сигурно ќе се согласел со славната фраза од неговата поема The 
Aeneid која што фраза гласи: „среќата ги следи храбрите“. 
Подготвени ли сме ние како народ, да скокнеме на брегот и да 

извикаме: „ги примаме економскиот развој и трајните демократски 
вредности, дадени од Европа, со мечот (т.е. копјето, според 
Diodorus) на напорната работа и мислењето со своја глава“?  
Среќата ги следи храбрите. Ние постојано се жалиме дека како 

држава и како народ немаме среќа. А можеби... немаме храброст?  
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Рационализирај го ирационалното, ирационализирај го 
рационалното. Така барем Александар правеше. 
 
Ако мислите дека да се изговори првата реченица од насловот е 

тешко и сложено, обидете се да ја напишете, па да видите колку 
само печатни грешки ќе направите во првите два – три обиди. А 
што се однесува до практикувањето на овој принцип во 
политичката реалност, тоа е уште потешко! Но, не секогаш… 
Непосредно пред да тргне на својот поход во Азија, Александар 

Велики навратил во храмот посветен на богот Apollo кој се наоѓал 
во грчкиот град Delphi и кој всушност бил пророчиште, за да чуе 
каква судбина го чека со неговите идни државнички потези. 
Во овој храм имало работни и неработни денови, при што поради 

религиозната природа на објектот, управата на храмот строго се 
држела до работното време. Ако некој ден не бил предвиден за 
изведување ритуали во врска со прорекување во храмот, тогаш 
никој не смеел да прави ритуали и да добива пророштва. Па дури 
ни Александар, кој во тоа време веќе бил признат за апсолутен 
господар на целиот Балкански полуостров. 
Кога Александар побарал од главната свештеничка во храмот во 

Delphi да отидат пред олтарот и таа таму, откако ќе падне во транс 
и ќе стапи во „контакт“ и ќе прими порака од боговите, да му ја 
претскаже иднината на македонскиот крал, таа му рекла дека со 
задоволство би го услужила, но за жал токму тој ден бил 
неработен и дека ако Александар ептен многу сакал да добие 
пророштво, ќе морал да дојде утредента. На ова Александар 
одговорил дека поради неговиот набиен распоред за утрешниот 
ден имал други обврски и задолженија кои не можеле да се 
одложат, па затоа ќе морало да се направи исклучок и 
неработниот ден да стане работен ден и тој да го добие своето 
пророштво. Свештеничката не била воопшто импресионирана од 
оваа ароганција на Македонецот и учтиво му објаснила дека ако 
боговите наредиле тој ден храмот да не работи, тогаш тој ден 
храмот нема да работи. За било кого! 
Во тој миг Александар ја зграпчил за коса свештеничката и 

почнал да ја влече зад себе одејќи брзо кон храмот, каде што ја 
треснал пред олтарот и ѐ наредил да почне да прорекува. На ова, 
свештеничката која цело време се обидувала да се отргне од 
неговите раце конечно се откажала од борбата и го прекорила 
налутено со зборовите: „слушај млад човеку, ти што ќе наумиш, 
никој не може да те сопре...“ 
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На овие зборови свештеничката веројатно сакала да ги додаде и 
зборовите: „... ама нели ти е срам бе вака да се однесуваш во 
верски објект спрема свештено лице, ти ѓубре едно невоспитано, 
кај ти е културата...“ или нешто слично на тоа, но не стигнала да 
ги каже овие свои завршни мисли на прекор, оти Александар се 
воодушевил од она што сепак успеала да го каже бидејќи 
„контекстот“ во кој ги кажала тие зборови бил совршен. Тие биле 
во храмот, биле пред олтарот, таму свештеничката која имала 
ексклузивно право да ги пренесува пораките од Apollo кажала што 
кажала, и тоа што го кажала можело да се протолкува како 
апсолутно легитимно пророштво, кое пак сосема било во прилог на 
пропагандните цели на Александар. 
Прашањето кое секој потоа му го поставувал на македонскиот 

крал било: „што ти предвидоа во пророчиштето во Delphi?“ на што 
тој сосема без да лаже можел со чиста совест да одговори дека му 
рекла свештеничката пред олтарот дека што и да наумел тој, никој 
немало да може да го сопре во намерата. 
Во оваа приказна пренесена од страна на Plutarch можеме да 

веруваме, но можеме и да се сомневаме дека некогаш воопшто 
такво нешто се случило. Ова од причина што дваесетина години 
пред (наводно) Александар да ја присили свештеничката во Delphi 
да му даде позитивно пророштво, се случило во истиот храм да 
дојде и еден грчки војсководач по име Philomelus кој исто така во 
неработен ден имал итна потреба од прорекување, на што добил 
идентичен одговор од тогашната свештеничка дека ќе мора да 
дојде утре. На ова нестрпливиот Philomelus се налутил и со сила ја 
однел свештеничката пред олтарот и ја запрашал дали боговите му 
дозволуваат да го направи тоа што планирал да го направи, на 
што, свештеничката свесна за својата физичка немоќ изнервирано 
му одговорила: „абе прај што сакаш...“ и пред да се доискаже со 
зборовите: „...говедо едно, со таков како тебе ли ќе се расправам“ 
војсководачот Philomelus ја прекинал и пред сите негови војници и 
офицери изјавил дека свештеничката му дала легитимитет и јасно 
овластување од боговите буквално „да прави што сака“. 
Интересна работа кај овие два слични случаи е дека она што 

Philomelus сакал да го направи е – да го ограби трезорот на храмот 
во кој работела свештеничката и со украдените пари да си најми 
огромна војска од платеници и со нив да стане битен геополитички 
фактор во тогашна Грција. Токму „позитивниот“ одговор што го 
добил го потикнал Philomelus навистина да го ограби храмот и да 
почне голема војна со сите соседни грчки држави, кои пак за да го 



 109

победат морале да го повикаат на помош тогаш младиот и 
релативно анонимен во Грција, крал на Македонија, Филип II. Со 
неговото вмешување во таа „света војна“ како што тогаш се викал 
целиот тој конфликт меѓу Philomelus – ограбувачот на храмови и 
Грците кои биле бранители на тогашната религија, ќе започне и 
процесот на освојување на Грција од страна на Македонија.  
Значи, не знаеме дали навистина Александар некогаш имал 

средба со свештеничката во храмот во Delphi и дали таа му дала во 
суштина ист одговор како што нејзината претходничка му дала на 
Philomelus дваесетина и кусур години претходно (можеби 
приказната за Philomelus што јас ја најдов во историјата на 
Diodorus Siculus, по принципот на „глув телефон“ се пренела врз 
анегдотите за Александар од кои историчарот Plutarch ја составил 
својата историја), но факт е дека значајните војсководци од 
антиката, меѓу нив (можеби) и Александар умееле сите неповолни 
прогнози за нивните планови да ги свртуваат во своја полза и да 
ги употребуваат во пропагандни цели. 
Еве уште еден пример за способноста на Александар Велики на 

непријатните факти да им смислува позитивна интерпретација: 
Непосредно пред да започне првата голема битка на 

Македонците против Персијците, кај реката Granicus, некои од 
соработниците на Александар го предупредиле дека не било 
според „обичаите и адетите“ македонската војска да почнува битка 
во месецот Daesius (и бидејќи бил токму тој дел од годината, тие 
неколку македонски офицери сметале дека целата конфронтација 
треба да се презакаже за некои помалку баксузни времиња). На 
ова храбриот и прагматичен крал на Македонија им рекол дека 
месецот во кој се наоѓале не бил баксузниот за војна Daesius, туку 
само второто продолжение на претходниот месец Artemisius, и по 
таа основа, немало од што да се плашат и дека Македонците треба 
да одат во борба без страв дека боговите ќе ги казнат. 
И уште еден пример пред да стигнеме да поуката: кога 

Александар го ослободил Египет од персиското ропство, тој решил 
да ја утврди своја власт во таа земја со тоа што ќе изгради нов 
град, каде што ќе имало голема македонска војска сместена заедно 
со семејствата на војниците, и тој град требало да го добие името 
Александрија (на интернет: the city of Alexandria in Egypt). 
Според тогашните обичаи, основачот на некој нов град требало 

со своја рака да ја трасира линијата по која ќе биле поставени 
ѕидините, а одбележувањето на земјиштето се правело најчесто со 
столчен прав од некоја бела материја (гипс или дробен мермер). 
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Но, кога Александар требало да ја одблежи своерачно линијата 
каде што требало да се копаат темелите за градските бедеми, било 
утврдено дека нема „на лагер“ бел камен прав, па за да не се 
одложи целата церемонија (Александар требало да патува на 
Исток за да води нови битки) била донесена одлука да се изврши 
одбележувањето со бело брашно (т.е. трошки од леб, според други 
извори), кое во Египет, земја на изобилни жетви, било ефтино.  
Александар зел вреќа брашно и почнал да вади грстови од неа и 

да ги посипува по земјата по која одел, следен од многубројна 
публика составена од најугледните локални жители на Египет и 
водечките луѓе во хиерархијата на македонската војска. Но тогаш, 
пред очите на сите, се случило нешто сосема неочекувано. 
Во близина на местото каде што градот требало да се гради, 

имало многу мочуришта по чии води пловеле најразлични и 
многубројни барски птици. Штом тие забележале дека во нивна 
близина поминува човек кој на земјата фрла брашно, веднаш 
виделе прилика за гозба и се нафрлиле на белата линија која ја 
оставал зад себе македонскиот крал. Како што Александар оставал 
зад себе трага од брашно, така птиците гладно ја бришеле јадејќи 
го брашното од површината на земјата.  
Луѓето кои го придружувале Александар се исплашиле дека тоа е 

лош знак (боговите ги натерале птиците да го јадат брашното и да 
ја поништуваат линијата што ја оставал Александар бидејќи 
боговите не сакале тој да подигне свој град!).  
На ова, Александар веднаш смислил објаснување дека тоа е 

всушност добар знак од боговите и дека тоа што птиците го јадат 
она што тој го остава зад себе и што потоа ќе летнат во воздухот 
тие птици, е само показател дека неговиот град, чии ѕидини ги 
одбележувал со брашно, ќе биде не само изграден туку и неговата 
слава и моќ и богатство ќе бидат „до небо“.  
Плус, како бонус било што птиците од разни видови го јаделе 

брашното: тоа било очигледен знак дека во градот ќе се населат 
луѓе од најразлични раси, култури и потекло. Ова објаснување ги 
израдувало присутните и поворката продолжила да оди по 
линијата од брашно со која Александар ги одбележувал идните 
ѕидини на она што ќе стане најголемиот град наречен по него. 
Е сега, Plutarch вели дека при овој настан, Александар бил тој 

што се исплашил, а некој од придружбата го убедил дека тоа е 
всушност добар знак, но според однесувањето на Александар од 
претходните слични случаи, најверојатно е дека настаните се 
одвивале според мојата верзија и дека Plutarch тука се збунил. 
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Како и да е, приказните верувам дека ви беа интересни и дека 
сега сте подготвени да ја прочитате и поуката од овие три примери 
на прагматично однесување на Александар кога требало на 
ирационалните настани да им даде рационално толкување. 
Во нашата земја ние имаме некоја чудна навика редовно да се 

секираме, фрустрираме и нервираме кога некој странски анонимус 
или меѓународна организација за која во меѓународната заедница 
никој релевантен не чул ништо дотогаш, ќе излезе со некоја црна 
прогноза или тмурно размислување за нашата иднина. 
Некоја си кризна група ќе рече дека Македонија нема да може да 

влезе никогаш во ЕУ и НАТО ако не го промени името и – ние се 
вознемируваме. Без никому да му текне дека тоа што нема да се 
зачлениме во тие организации значи дека ќе мораме да најдеме 
начин да преживееме и да се развиваме и надвор од нив. 
Некој самонаречен аналитичар кој вчера дошол во нашата земја 

и нормално, веднаш „сфатил“ што се случува, нЀ убедува дека без 
странски инвестиции нашата економија ќе пропадне. И сите ги 
фаќа уплав, без да помисли некој дека ако не најдеме странски 
инвестиции тогаш економијата ќе мораме да ја развиеме со помош 
на домашни инвестиции за чие активирање е потребна попаметна 
даночна и монетарна политика во државава. 

 
Резиме: Александар Велики имал, како и сите големи лидери 

низ историјата на човештвото, инстинктивна способност на сите 
работи околу себе да гледа со оптимизам. Секогаш кога ќе се 
соочел со околности кои страшливците околу него ги терале да 
очекуваат лоша иднина, тој вешто го рационализирал нивниот 
ирационален страв и работите ги прикажувал во позитивно светло. 
Македонците се склони да им веруваат на сите црни прогнози 

што сосема ирелевантни лица и институции ни ги предвидуваат, 
што пак е темелно погрешен пристап за кој претпоставувам дека е 
најнегативниот дел од нашиот национален менталитет. 
На еден талентиран фудбалер, судиите кои го мразеле, често му 

ги поништувале сосема легитимните голови што ги давал. На ова, 
наместо да се жали, тој сфатил дека ќе мора почесто да дава 
голови. Рекол: „не можат тие толку голови да ми поништат, колку 
што јас можам да им дадам!“. Така треба и ние да мислиме. Не 
можат „експертите“ со нивното незнаење, глупавост и злоба 
нашата иднина толку да ја исцрнат и потемнат колку што ние со 
нашата работа, памет и волја можеме да ја избелиме и осветлиме. 
Единствен ефикасен лек против песимизмот е оптимизмот. 
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Давај им денеска со раце на твоите луѓе, ако сакаш утре 
твоите луѓе да ти даваат на тебе со вреќи 

 
Откако биле завршени сите подготовки за Александар со својата 

армија да го премине протокот кој ги делел Азија и Европа, тој 
целото свое богатство им го разделил на своите пријатели, 
соработници и сојузници со кои заедно требало да тргне во 
походот за освојување на персиската империја. 
Сите негови офицери со голема радост ги прифатиле неговите 

богати подароци, освен еден од нив, Perdiccas (кој непосредно по 
смртта на Александар ќе биде за мошне кратко време и негов в.д. 
наследник т.е. „регент“) кој забележал дека за себе, Александар не 
оставил ништо од големото кралско богатство на Филип. 
Тој го запрашал загрижено младиот крал на Македонија, што 

остава за себе, штом сите богатства ги разделува на своите 
генерали. Александар, полн со оптимизам и со силни очекувања за 
славни победи одговорил гласно: „за себе, оставам само голема 
надеж“. Perdiccas, штом го слушнал ова, му рекол на Александар 
дека и тој нема да земе од богатствто што го разделувал ниту 
паричка и дека повеќе сака да добие дел од „надежите“ на 
Александар за големи богатства, секако, откако тие надежи ќе се 
овистинеле по очекуваните победи над Darius. 
Овој начин на размислување кај Александар се чини и во 

младите години бил присутен. Имено, историчарот Plutarch ни 
ракажува приказна за учителот по воени вештини на Александар, 
извесен македонски офицер по име Leonidas, кој кога бил малечок 
Александар, го придружувал на некоја верска церемонија каде што 
дел од обредот било и да се фрли во огнот мало количество 
мирисливи зачини како симбол на почит кон боговите. Leonidas, за 
да му покаже на својот млад ученик како се изведува церемонијата 
зел со врвовите на прстите од зачините и фрлил во огнот 
повикувајќи го Александар да го направи истото. Но Александар, 
наместо со врвовите на прстите зграбил со двете раце од зачините 
и ги фрлил во огнот. На ова, Leonidas се намуртил, и му рекол на 
принцот дека толку дарежлив со скапоцените зачини ќе може да 
биде само кога ќе биде господар на далечните источни земји од 
каде што овие зачини се увезувале во Европа. Многу години 
подоцна, кога Александар навистина ги освоил далечните источни 
земји каде што се произведувале тие скапоцени зачини, му пратил 
на својот некогашен строг учител Leonidas пратка од тие зачини 
тешка речиси 13 тони! И му пишал во пропратното писмо, дека 
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конечно го остварил условот да биде господар на земјите од каде 
што се увезувале зачините и дека му ги праќа тие речиси 13 тони 
за да може во иднина, кога ќе изведува религиозни обреди во чест 
на боговите, Leonidas да не биде ни малку скржав. 
Примери за дарежливоста на Александар Велики кон неговите 

соработници има многу, и нив ќе ги сретнете на секоја втора 
страница од книгите за неговиот живот. Ама оваа книга не е 
биографска, туку поучителна, а поуката од дарежливоста на 
Александар, за нас е во – моќта и важноста на ниските даноци! 
Да, сите знаеме дека ниските даноци се предуслов за развој на 

економијата, и јасно е како бел ден дека апсолутно ниту еден 
човек нема на светов кој со задоволство плаќа даноци и смета 
дека тие што ги плаќа се мали. Секој смета дека данокот што 
самиот мора да го плаќа е преголем и неправеден. 
Е, ама (скоро) сите луѓе, кога плаќаат даноци сметаат дека 

нивните комшии, пријатели, соседи и деловни партнери треба да 
плаќаат многу поголеми даноци од оние што веќе ги плаќаат. И 
тоа, колку побогати се – толку повеќе да платат.  
Нашето древно неофицијално национално мото „да му умре 

козата на комшијата“ во модерниве времиња кај нас е 
преформулирано во фразата „ако му роди козата на комшијата 
неколку јариња, за тие животинчиња тој да мора да плаќа 
прогресивна даночна стапка од плус десет посто за секое ново 
јаренце – значи ако козата роди едно јаре, комшијата да плаќа 
10% данок од приходите од козата, за две јариња да плаќа 20% од 
приходите што ги добива од млекото од козата и за три јариња 
30% посто. Ако козата роди повеќе од три јариња – секое наредно 
јаре да се конфискува, заколе и месото да им се подели на 
социјално загрозените семејства кои немаат кози. Воедно, 
мекањето на козата мора да биде регулирано со подзаконски акти 
во согласност со европските стандарди“. 
Фала богу што од пред неколку години, актуелната власт донесе 

одлука, со која (фигуративно) се одреди дека без оглед на тоа 
колку јариња ќе роди козата, комшијата да треба да плаќа рамен 
данок на измолзеното млеко, а воедно, ако козата роди многу 
јариња, да има и даночни олеснувања за секое јаре кое соседот 
нема да го заколе и ќе го одгледа до возраст на млада, плодна 
коза – т.е.  реинвестирањето на јарешкиот капитал во развојот на 
козјоделството е ослободено од оданочување. 
Рамен данок имаме во законската регулатива и во даночната 

пракса, но го немаме во главите на луѓето. Да, сеуште кај нас 
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огромното мнозинство од граѓани веруваат дека ако некој има 
приход од 500 евра месечно тој треба да плаќа данок од 10% (50 
евра), а оној кој има приход од 1000 евра месечно тој треба да 
плаќа данок од 20 посто (200 евра). Повеќето луѓе кај нас сметаат 
дека праведно е она што е еднакво, па ако некој зема два пати 
поголема плата, праведно би било тој да плаќа и два пати 
поголема стапка на данок. Никому не му текнува дека ако некој 
зема два пати поголема плата, тој со рамен данок (еднаква стапка 
за сите приходи) плаќа двојно поголема сума на пари. И по нашите 
стандарди за праведност (што за типичниот македонски граѓанин е 
синоним за еднаквост), тој навистина и плаќа двојно повеќе данок 
за двојно поголемиот приход.  
Но, во заднината на логиката на подржувачите на прогресивното 

оданочување (спротивно на рамниот данок) – а такви се повеќето 
наши граѓани – не стои желбата за општествена праведност, туку 
желбата за казнување на оние кои се поуспешни. Не е причината 
во желбата за социјална еднаквост, туку во завидливоста. 
Ние под влијание на персонификацијата на Јустиција – жена со 

вага во рацете – правдата ја изедначуваме со еднаквоста (вагата е 
секогаш во рамнотежа). А всушност, правдата би требало да ја 
замислуваме како жена која со срп жнее жито. Па наместо да биде 
слоганот за праведноста „сите сме еднакви пред законот“, нека 
биде фразата „што ќе посееш, тоа ќе жнееш“. Мислам дека ако 
така почнеме да ја замислуваме праведноста, многу брзо ќе 
исчезне навиката кај луѓето да ги мразат оние кои заработуваат 
повеќе од нив само затоа што заработуваат повеќе од нив.  
Дури и да не исчезне таа патолошка завидливост (длабоко 

вкоренета во умовите на просечните Македонци), ако ништо друго, 
барем никој нема да може да го оправдува барањето за враќање 
на прогресивното оданочување со повик за некаква си апстрактна 
фантазија – „социјална праведност“. 
Е сега, за да добие оваа книга на контроверзност, ајде да ја 

одведеме логиката од претходните редови до нејзиниот логичен 
заклучок: секаков данок на приход е контрапродуктивен, не само 
данок на заработка со прогресивна стапка на оданочување, туку и 
рамен данок со најниска стапка на еднакво оданочување за сите 
приходи е данок кој го запира развојот на економијата. 
На пример, ако сите луѓе и фирми се задолжени да плаќаат, да 

речеме 5% данок на својата заработка, тогаш малата фирма која 
заработува по 100.000 евра годишно (чист профит, после сите 
трошоци и поделени плати) ќе треба да плати 5.000 евра данок на 
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својата корпоративна заработка, а некоја голема компанија која 
заработува чист профит од  еден милион евра, ќе треба да плати 
со истата стапка на оданочување 50.000 евра. 
Иако ова делува како фер данок, сепак во реалноста треба да се 

очекува дека големата фирма ќе плати помала стапка на данок и 
тоа од проста причина што со толку многу пари кои треба да ги 
даде, таа ќе има интерес да ангажира вешти професионалци како 
сметководители и правници кои ќе ѐ помогнат да сокрие дел од 
своите приходи. Така, за малата фирма нема рентабилност 
криењето на приходот (а со тоа и данокот), бидејќи данокот е само 
5.000 евра, но за големата фирма е исплатливо, оти ако сокрие 
само половина од своите приходи, ќе заштеди 25.000 евра како 
неплатен данок. Ако на еден „креативен“ даночен консултант му 
даде десет илјади евра за неговите услуги во сокривањето на 
приходот, за фирмата ќе останат 15.000 евра ќар. А бесцелно е 
малата фирма да даде 10.000 евра за криење на 5.000 евра данок. 
Значи, данокот на заработка, со било каква стапка е нефер 

данок, и тој ги задушува малите фирми и младите претприемачи, а 
е во интерес на големите компании кои можат да си дозволат да 
„инвестираат“ во криење на данокот, оти тоа им се исплатува.  
Убаво е што во Македонија имаме рамен данок за приходите на 

граѓаните и фирмите, но најубаво би било – за побрз развој на 
економијата и за поголема конкурентност и помагање на младите 
претприемачи – овој данок да се укине сосема. Од него, корист 
имаат само големите фирми, кои со заштедените пари (од 
сокриениот данок) потоа можат да бидат поконкурентни во однос 
на нивните ривали – малите фирми на младите претприемачи. 

 
Резиме: Александар Велики знаел дека има моменти кога треба 

да се заборави на сегашните приходи за да се инвестираат тие во 
активности што во иднина ќе донесат поголеми богатства. 
Ако државата ги укине даноците на заработка и за фирмите и за 

граѓаните сега, за неколку години преку зголемувањето на 
приходите од ДДВ и царината, економијата ќе ѐ ги врати тие пари 
на државата многукратно зголемени.  
Во Македонија, комунистите на времето беа решиле сите кози да 

ги заколат. Но, на долг рок – комунизмот пропадна, а козите 
преживејаа. Би било добро, сите „комунисти по дух“ кои уште се 
меѓу нас, да ги остават комшиските „кози“ на мира да си пасат.                       
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Запамети: и ти си само човек 
 
Што мислите почитувани читатели, дали еден ден Солун 

навистина ќе биде наш? Дали некогаш ќе се оствари македонскиот 
сон – „Македонија цела да е, секој да ја знае“. Вториот дел од тој 
сон може да се оствари (со добар и паметен маркетинг и правилно 
брендирање на земјата ни секој ќе дознае за нас), но првиот дел 
сигурно нема, колку и да се трудиме. Еве зошто: 
Во стариот Рим, најголемата чест што еден римски граѓанин 

можел да ја доживее била резервирана само за генералите на 
римските легии кои ќе се врателе од некоја војна како победници 
со голем плен и со многу заробени непријатели. За Победникот и 
неговата војска при влегувањето во градот се организирала 
посебна церемонија наречена „триумф“ (анг. = triumph) која што 
церемонија се состоела во влегување на победничкиот генерал на 
чело на неговата армија во Рим низ главната порта во златна 
кочија и минување низ главните улици по чии тротоари биле 
собрани десетици илјади Римјани кои со радосни извици, поздрави 
со рацете и со фрлање на цвеќиња по војниците му искажувале 
почит на генералот кој ги покорил непријателите на државата. 
Тоа и не би било толку интересно и необично, оти секоја 

цивилизација имала слични обичаи за оддавање на признание на 
своите херои, ако кај старите Римјани немало еден уникатен 
обичај: во кочијата со која Победникот ја предводел триумфалната 
поворка, стоел до него цело време и еден роб, стар, болен и грд 
човек речиси пред умирање, кој за сето време додека генералот 
им отпоздравувал на своите сограѓани му шепотел во увото 
„запамети, и ти си само човек“ (лат. = Hominem te esse memento). 
Можеме да претпоставиме дека во доцните денови на Римската 

република, пред таа да се претвори во империја, за победничките 
генерали како Julius Caesar или Pompey the Great, во текот на 
нивните триумфи улогата на човекот кој ја кажувал фразата за 
човечноста и минливоста на Победникот била само декоративна, 
без било кој да му обрнува внимание на она што тој го зборувал. 
Војсководачот Gaius Julius Caesar кој во последните години од 

својот живот бил неограничен владетел на Рим, по неговата смрт 
бил прогласен со одлука на Сенатот за „бог на римската држава“, 
пример кој подоцнежните императори речиси редовно ќе го следат 
и постојано себеси ќе се сметаат за божества и ќе бараат такво 
ниво на почитување на нивните одлуки од страна на поданиците. 
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Во текот на целиот живот на Александар Велики се чини дека 
немало кој да му каже дека и тој е само човек. Напротив, една 
цела сурија ласкавци и полтрони кружеле непрекинато околу него 
постојано нарекувајќи го „син на Zeus“. И тој искрено им верувал, 
ако се суди според неговите постапки во последните години од 
неговиот живот.  
Во Индија, Александар налетал на една заедница на аскети кои 

живееле сосема скромен живот посветени исклучиво на 
изучувањето на мистичните философии и барањето на одговори на 
клучните животни прашања (пр: смислата на животот).  
Кога еден од нив, мудрецот по име Dandamis слушнал од 

Александар за сите негови успеси и победи и за неговата желба да 
го освои светот и да ги обедини сите луѓе под неговата 
беневолентна власт, тој му одговорил: „Твоите освојувања се 
јалови. Еден ден и ти ќе умреш и тогаш единствената земја која ќе 
ја поседуваш ќе биде онаа која ќе го покрива твојот гроб“. 
Александар бил премногу навлезен во победничкиот занес во тие 

моменти за да може да ги разбере во сета нивна метафизика 
зборовите на индискиот мистичен мудрец, но сосема истата порака 
ја примил неколку месеци подоцна и тогаш му била кажана од 
оние кои морал да ги послуша – неговите војници!  
Кога тој, по тешко извојуваната победа врз Porus и неговата 

армија побарал од својата војска да се подготви за нови битки со 
останатите владетели на Индија, војниците се побуниле и одбиле 
да одат понатаму, барајќи веднаш да се вратат дома. 
Александар бил шокиран од таа дрскост, но морал да се помири 

со реалноста откако генералот Coenus, во името на целата армија 
му ја пренел пораката дека можеби е тој бог, ама тие се сигурно 
луѓе и како луѓе бараат да се однесува тој кон нив. 

Coenus, човекот најзаслужен за победата против Porus, успеал да 
го убеди македонскиот крал дека е време да се врати дома. Иако 
Coenus набрзо по овој настан ќе почине во неразјаснети 
околности, сепак враќањето на Александар и Македонците кон 
запад било извршено, како што побарале војниците. 
Токму овој настан ја дава, ми се чини, една од најважните поуки 

во целава оваа книга: дека сите големи луѓе, колку и да се големи,  
се сепак само луѓе. И дека нивната големина и историско значење 
колку што произлегува од нивните сопствени таленти и залагања, 
барем исто толку произлегува и талентот и залагањето на нивните 
следбеници. Кои, се разбира, и самите се луѓе. 
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Сите луѓе се луѓе. И нашите соработници, и нашите пријатели, и 
нашите подржувачи – тоа се луѓе не многу различни од нас. Како 
што ние имаме наши сопствени интереси кои ги браниме, така и 
тие имаат свои. Како што ние имаме наши сопствени ограничувања 
кои нЀ спречуваат да бидеме семоќни и непобедливи, така и тие 
имаат свои ограничувања. 
И затоа Егејска Македонија никогаш нема да стане дел од 

Обединета Македонија. Затоа што во таа област која денеска е во 
составот на Грција живеат моментално повеќе Грци отколку што 
живеат сега во Македонија Македонци. Без оглед на потеклото на 
тие Грци (предците им биле доселени, откако Македонците биле 
избркани од своите вековни огништа) факт е дека денеска таму 
живеат луѓе кои не сакаат да се обединат со нашата држава. 
Факт е дека тие луѓе имаат свои животи во тој регион и факт е 

дека тие се милиони на број. Факт е дека ние сме луѓе и тие се 
луѓе како нас и дека по таа основа – нема надеж дека некој ден ќе 
успееме да ги избркаме од нивните домови, ќе им ја земеме 
земјата и ќе ја приклучиме кон нашата држава, а таму ќе населиме 
наши сонародници од дијаспората. 
На мојот блог своевремено објавив колумна со наслов „Зошто 

Груевски ги мрази бранителите“ во која ги повикав обесправените 
луѓе кои ја бранеа државата во 2001 – та и кои се сега оставени на 
маргините на општеството, да најдат решение за својот проблем 
преку формирање на сопствена партија која би преставувала 
закана за политичкиот еквилибриум во земјава. Деталите околу 
таа необична идеја можете да ги прочитате на мојот блог, но она 
што е интересно е реакцијата на некои бранители: многумина ми 
одговорија дека бранителите нема да формираат партија оти 
правдата е на нивна страна и заради тоа, ќе победат сигурно. 
Бев разочаран од толку ниското ниво на знаење на историја и 

неразбирањето на концептот „правдата нема врска со победата“, 
бидејќи, во историјата не може да се најде случај кога оние кои ја 
имале правдата на своја страна победиле само затоа што правдата 
била на нивна страна. Ова од причина што во секоја борба, секоја 
од страните смета дека правдата е на нејзина страна и бидејќи 
секогаш вклучени во спорот се луѓе, чуството за праведност нема 
никакво влијание врз конечниот исход.  
Точно, неправедно е што стотици илјади Македонци од 1912та 

година па до 1948та година во неколку наврати биле протерани од 
своите родни огништа. И праведно е нивните имоти да им бидат 
вратени. Но, погледнете ја и грчката правда: 
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Имотот на некој човек кој бил протеран во 1920та година сега 
треба да им се одземе на оние кои сега живеат на тој имот (и чиј 
дедо, колонист од Мала Азија го добил во 1921та година) и да им 
се даде на внуците на протераниот Македонец родени во Америка 
или Австралија каде што израснале и создале свој живот. Внуците 
на грчкиот колонист се родени во регионите каде што сега живеат, 
а внуците на македонските бегалци се родени и израснати во 
прекуокеанските земји. Која е правдата да им се земе на живите, 
за да се исправат неправдите изведени од страна на мртвите? 
Можеби обештетување за потомците на протераните? Но, Грција 

е држава вечно на работ на банкрот и со перманентно празна 
државна каса, па ако таа реши да им плати на жртвите на својата 
расистичка политика сосема сигурно ќе доживее финансиски 
колапс. Јасно е, ниту еден грчки политичар нема да се согласи со 
финансиско самоубиство на сопствената држава. 
И затоа, од сосема истите причини поради кои Косово никогаш 

нема да се врати во Србија, и Израелците никогаш нема да се 
иселат од земјата која некогаш им припаѓала на Палестинците, 
така и ние никогаш нема да ја добиеме назад Егејска Македонија. 
Конечното решение за грчко – македонскиот спор е двете страни 

да прифатат дека се – само луѓе. Колку што ние имаме право да 
бараме, толку и тие имаат право да не ни даваат. Ние бараме да 
ни биде вратено она што нивните предци го украле од нашите 
предци, но ако тие ни го вратат тоа, тогаш тие ќе крадат од своите 
деца, оти нема да има што да им остават (освен билионски 
долгови). А ниту еден човек никогаш нема да украде од своите 
деца за да го врати она што го украле неговиот татко и дедо. 
И затоа, треба да се соочиме ние како Македонци со еден многу 

непријатен, но сосема вистинит од историска гледна точка факт: 
дека од Балканските и од Првата светска војна, ние испаднавме 
како единствените губитници. И време е, еднаш за секогаш, да 
престанеме да кукаме за тоа и да ги признаеме и прифатиме 
нашите порази низ историјата. Затоа што тоа е единствениот 
начин да ги спречиме поразите кои нЀ чекаат во иднината. 
Се разбира, не сакам да помислите од овој текст дека јас 

повикувам да се предадеме во нашата борба против грчкиот 
шовинизам чија цел е да нЀ уништи нас како нација и држава! 
Баш обратното, и ако некој читател си помисли дека јас сум 

наклонет кон понижувачки компромис во спорот со јужниот сосед, 
би сакал тој читател да ја прочита првата глава од книгава. 
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За конечно решение на нашите проблеми со Грците ние мораме 
да сфатиме дека ние сме само луѓе. Но тоа не е доволно. Мора и 
Грците да сфатат дека и тие се само луѓе, како нас и дека нивните 
соништа за некава си ренесанса на некаква си славна античка 
грчка цивилизација се пусти фантазии со јалова иднина. 
Сета наша борба за опстанок како независна држава мора да има 

за крајна цел не да ги уништиме ние нашите непријатели (не е 
реално да очекуваме дека тоа ќе се случи) туку да ги натераме да 
сфатат дека тие нас нема да можат да нЀ уништат.  

 
Резиме: Многу е битно секој човек кој има некој план да биде 

реален во своите размислувања за да не му се случи она што му се 
случило на Александар во Индија – кога во клучниот миг неговите 
сопствени војници одбиле да ја следат неговата амбиција.  
Многу е битно и нашите политички лидери и ние самите да 

бидеме реални – што можеме да добиеме и што можеме да 
изгубиме дополнително. Треба да се соочиме со фактот дека ние 
сме само луѓе и дека како такви сме подложни и на порази и на 
победи. Воедно, треба да сме свесни дека и нашите непријатели и 
душмани се исто така луѓе, па и за нив важи истото. И затоа, не 
треба премногу, ако и воопшто, да се плашиме од нив. 
Кога Александар Велики бил на смртната постела, околу себе ги 

видел сите негови генерали собрани, како очекуваат тој конечно 
да почине. Тој бил свесен дека луѓето околу него биле во тој миг 
практично најмоќните луѓе во тогашниот свет, и гледајќи ги така 
облечени во свилени облеки со дијаманти на нив закрпени со 
златни конци рекол: „гледам, мојот погреб ќе биде величествен“. 
Ние таков став треба да имаме и за Грците кога тие се фалат 

дека се појаки од нас во поглед на тоа што околу себе успеале да 
соберат значајни сојузници и подржувачи во ликот на одредени 
меѓународни институции и моќни држави.  
Како што му рекол Dandamis на Александар во Индија, така и ние 

треба да речеме на Грците. После сите нивни големи победи 
против нас, пак ним ќе им останат внатрешните проблеми, кои се 
илјада пати поопасни за нивната благосостојба отколку ние.  
И Грците и Македонците се само луѓе. Ниту ние нив ќе ги 

уништиме, ниту тие нас. Тоа треба да го сфатиме. И да ги 
натераме нив да го сфатат тоа. За Грците е пораз ако не успеат да 
нЀ победат. За нас е победа ако успеаме да останеме непоразени. 
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Колку македонски војници загинаа во битката против 
запрежните коли? Ни еден! 
 
Верувам дека битката која е спомената во насловот на повеќето 

читатели не им е позната. А станува збор за една значајна битка 
на Александар Велики против неговите непријатели во Thrace 
(приближно денешна Бугарија) во која што битка тој покажал 
неверојатна инвентивност и ладнокрвност при командувањето со 
своите војници. За што станува збор? 
Како што знаете, во соседна Бугарија се наоѓа планината Балкан, 

која е толку голема што му го дала и името на нашиот полуостров, 
а која Бугарите, кој знае зошто, си ја викаат Стара Планина. Иако 
денеска од јужна во северна Бугарија може да се помине низ 
речиси дваесет премини меѓу врвовите од таа планина, сепак во 
древните времиња преминувањето било прилично ограничено.  
Кога Александар со војската сакал да ги премине планините од 

Балканскиот венец (кој на латински се вика Mount Haemus, а на 
англиски Balkan Mountains) и да ги нападне и покори племињата 
наречени Triballians – жестоки воини кои дури и еден Филип II го 
имале поразено – тој бил принуден да се обиде да помине 
исклучиво низ планинскиот премин кој денешните Бугари го викаат 
Шипченски проход, а на англиски се вика Shipka Pass.  
Таму, патот му го имале попречено неколку илјади воини од 

таканаречената „независна Thrace“ т.е. од делот на Thrace што не 
бил под македонска власт, кои воини располагајќи со неколку 
стотици запрежни трговски коли (преминот се користел обично за 
интензивна трговија) решиле да ги употребат нив како оружје. 
Преминот бил тесен и штом војската на Александар влегла во 

клисурестиот дел, практично паднала во стапица. Бранителите на 
преминот, откако Македонците навлегле речиси до половина од 
патот, ги пуштиле запрежните коли по надолнината, надевајќи се 
дека колите ќе ги прегазат и уништат војниците во густиот боев 
строј на фалангата, а очекувале и дополнителни жртви од 
мешаницата која би настанала по појавата на паника во редовите 
на Македонците и меѓусебното газење на војниците. Планот бил 
добро замислен, добро изведен и – сосема безуспешен.  
Колите навистина биле турнати надолу по падината кон 

фалангата која напредувала нагоре кон преминот, но кога тие 
стигнале до македонските војници, следејќи ја наредбата на 
Александар војниците не се разбегале панично, туку дел од нив 
мирно се тргнале од патот на колите пропуштајќи ги со огромна 
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брзина да продолжат да си се тркалаат кон подножјето на 
планината, а оние војници кои не можеле да се тргнат (оти немало 
место каде да се тргнат), легнале на грб и се покриле со своите 
големи штитови, па колите само поминале преку нив.  
Изненадени од оваа неверојатна престава на ладнокрвност и 

инвентивност, бранителите на преминот просто не знаеле што да 
сторат прво – дали и тие да јурнат кон фалангата и да почнат 
борба или пак да побегнат дури е време, немајќи никава шанса да 
извојуваат победа со толку снаодлив војсководач. Додека тие 
сеуште ги разгледувале двете опции, македонските стрелци веќе 
започнале да ги гаѓаат со стрели нив, а потоа и лесната пешадија 
вооружена со кратки, остри копја директно им се нафрлила.  
Историчарот Arrian of Nicomedia нЀ информира дека во таа битка, 

во нападот што го предводел лично Александар, изгинале над 
1.500 непријатели, и иако малку од бранителите на преминот биле 
фатени (избегале на време) сепак тој премин бил освоен и патот 
кон земјата на Triballians бил отворен, додека за некакви жртви кај 
Македонците нема ниту еден збор споменато во книгата на Arrian. 
Интересна работа со оваа тактика е што македонската фаланга ја 

применила и во битката кај Gaugamela, каде што бојните кочии 
што Персијците ги опремиле со долги сечива со остри врвови на 
секој агол од колите и кои јуришале кон македонските редови се 
покажале практично безопасни, оти штом кочиите се приближиле 
со огромна брзина до нив, уште побрзо тие им отвориле пат да 
навлезат неколку метри во стројот и потоа со помош на долгите 
копја бочно биле нападнати и убиени и коњите и возачите. 
Ете една интересна работа со бројот на жртвите од наша страна 

во сите битки на Александар Велики: од големите и страшни коли 
во „Шипченскиот проход“ и од брзите и накострешени кочии во 
битката кај Gaugamela практично ниту еден македонски војник не 
го загубил животот. Од друга страна, од непријателските стрели, 
копја и мечеви загинале практично 90% од сите оние кои го 
положиле животот за победата на Македонија во војните на 
Александар Велики на Балканот и во Азија. 
Впрочем, така е секогаш и секаде, и не само во војните туку 

скоро за сЀ друго. Земете го на пример оружјето за масовно 
уништување: вкупно, од атомски бомби во целата историја на 
човештвото имаат загинато околу 200.000 жители на Hiroshima и 
Nagasaki. Во текот на Првата и Втората светска војна и Иранско – 
Ирачката војна, од употреба на хемиско оружје приближно биле 
убиени приближно уште толку луѓе. Додајте ги тука и последиците 
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по здравјето на оние кои ги преживеале нападите (а починале 
подоцна), и плус статистичка грешка, и доаѓаме до милион луѓе 
кои починале поради употреба на оружја за масовно уништување 
севкупно во целата историја на постоењето на тие оружја. 
Тоа е многу, но ништо во однос на бројот на луѓе кои само во 

хитлеровите логори на смртта го загубиле својот живот – над десет 
милиони. А и во тие логори, најмногу луѓе умреле не во гасните 
комори или од стрелање, туку од глад, болести и исцрпеност. 
Сакам да кажам, додека светското јавно мислење е опседнато со 

опасноста од терористички напади со антракс или ширење на 
епидемијата на птичји грип, никој не гледа дека од сообраќајни 
несреќи годишно умираат ширум светот скоро четврт милион луѓе. 
Кај нас, во целата војна од 2001та година загинаа – од наша 

страна барем – околу 80 луѓе, што навистина е трагично, но зарем 
таа бројка може да се споредува со бројот на загинати во сите 
сообраќајни несреќи кои се случиле во Македонија од тогаш па до 
сега, бројка која што кумулативно изнесува околу илјада луѓе? 
Читав на интернет пред неколку години дека во САД, во 

нападите од 11ти септември загинаа нешто над три илјади луѓе и 
целата нација потона во шок и бес и за да ја одмазди смртта на 
тие луѓе и да спречи нови такви напади ја почна војната против Ал 
Каеда за која до сега се потрошени илјадници милијарди долари, а 
истовремено никој во Америка не забележува дека двојно повеќе 
од таа бројка Американци умираат од срцев удар – секој ден, и 
никој не прогласил сеуште беспоштедна војна против холестеролот 
и недоволната физичка активност, главните причини за инфаркти. 
Во Македонија, повеќе луѓе годишно умираат од удар на гром 

отколку од сида. Сепак, на сите страни има информации за тоа 
како да се заштитите од сидата, но кога последен пат ви кажала 
нешто некоја надлежна институција или невладина организација за 
тоа како најефикасно да избегнете можен удар на гром? 
Но, да ја оставиме смртта на страна и да преминеме во 

економијата. Ако утре во Македонија се изгради облакодер висок 
сто метри, тоа на сите нас ќе ни ги исполни срцата со гордост и 
почит кон македонската градежна оператива која го створила и тоа 
светско чудо. Од друга страна, ако се впрегне сето наше 
градежништво во проект за реновирање на апсолутно сите 
училишта низ земјава (некои до нив се крајно руинирани) и во 
изградба на студентски домови во кои ќе има соби ама баш за сите 
студенти – никој нема ни да забележи што се случило, а не па 
уште и да се гордее со тој успех на македонските градежници. 
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Иако, реално да збориме, во тие училишта ќе можат во пристојни 
услови да го стекнуваат своето образование над триста илјади 
деца, а во онаа кула од сто метри едвај триесетина странски 
фирми и домашни банки ќе може да отворат свои канцеларии.  
Погледнете ја и политиката конечно: партиите трошат милиони 

евра пред секои избори за да во тие месец – месец и пол ги убедат 
граѓаните со громогласни кампањи дека токму тие ја заслужуваат 
нивната доверба да ја водат државата (општината) во следните 
четири години. Политичарите трошат најголем дел од својата 
енергија пред изборите, а можеби би требало да ја трошат таа 
иста енергија „капка по капка“ во текот на целиот поминат мандат, 
за да може да изградат некаков вистински рејтинг кој навистина ќе 
им донесе гласови на изборите. 

 
Резиме: Ако се погледне битката на македонската фаланга 

против запрежните коли, се чини дека таа ќе била изгубена за 
Македонците ако не бил нивниот водач Александар да ги 
организира да го преживеат нападот со такво „страшно“ оружје. 
Но, во стариот Рим, иако често пати имале на чело на државата 

слаби личности за императори, сепак нивните легии биле 
командувани од одлични офицери кои знаеле да се справат самите 
со секаква закана без да чекаат интелигентна команда од 
врховниот заповедник (кој често бил сЀ, само не интелигентен).  
Што е посилно: армија од зајаци што ја води еден лав или армија 

од лавови што ја води еден зајак? Надпросечен лидер со просечни 
следбеници или надпросечни следбеници со просечен лидер? 
Во својата историја, Македонија била силна само тогаш кога со 

нашите „зајаци“ командувале „лавови“. Затоа, кога ќе ни ги земат 
„лавовите“, пропаѓаме уште подлабоко во нашата зајачка дупка. А 
погледнете ги Англичаните и Американците. Ним не им требаат 
големи лидери за стабилен развој. Кај нив, се инвестира многу во 
образованието и градењето на карактерот на обичните граѓани и 
затоа веќе со векови тие несопирливо напредуваат. 
Да, најсилна е војската составена од лавови и предводена од 

лав. А што да се каже за војската составена од лавови кои некој ги 
излажал дека се само зајаци и која војска ја водат едни обични 
зајаци што некој ги излажал дека се вистински лавови?  
Сакам да прашам, што да се каже за нас, денешните Македонци 

во сегашна Македонија? 
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Ако застанеш пред Granicus, ќе го навредиш Hellespont 
 
Кога Александар со армијата се приближил до бреговите на 

реката Granicus кај него стигналa порака од неговите извидници 
дека на другиот брег нa таа релативно мала река веќе се собрале 
персиските војски и тоа во огромен број, подготвени за борба со 
Македонците. Александар веднаш издал наредба војската да се 
подготви за престојната битка, на што генералот Parmenion го 
советувал дека можеби е подобро да не брзаат со преминувањето 
на реката и влегување веднаш во битка со Персијците, бидејќи 
условите не биле оптимални за една таква операција.  
Александар му одговорил дека сите ќе помислат дека тој го 

навредува Hellespont (морскиот теснец што ги раздвојува Азија и 
Европа и кој Македонците го поминале во почетокот на нивниот 
поход) ако сега се исплаши од „малечкото поточе“ Granicus. 
Интересна работа со овој разговор меѓу врховниот командант на 

македонската војска и неговиот заменик е што практично во исто 
време, во редовите на непријателот се случил речиси идентичен 
разговор. Во составот на генералштабот на Персијците имало и 
еден грчки платеник – воен консултант по име Memnon кој своите 
работодавци, персиските генерали, ги посоветувал да избегнуваат 
по секоја цена битка со Македонците, оти тој имал слушнато за 
сите победи на македонската војска во времето на Филип II и 
сметал дека силите кои ги донеле Персијците крај бреговите на 
Granicus нема да бидат доволни да гарантираат победа во 
престојната битка. Memnon им советувал да се повлечат подлабоко 
кон својата територија, зад себе оставајќи запалена земја, со 
изгорени полиња и ливади и уништени села, за да не може при 
навлегувањето Александар да најде храна за својата војска и за 
коњите паша, па така, влегувајќи во логистички ќор – сокак да 
биде принуден да се повлече. 
На овој предлог од Memnon персиските генерали едногласно 

одговориле дека за нив, како офицери на најголемата империја во 
светот, би било срамота да се исплашат од некој „мочко“ кој вчера 
седнал на кралски престол и тоа престол на едно кралство сосема 
минорно и безначајно во однос на Персија. Затоа, покажување на 
страв пред Македонците било за Персијците неприфатливо и 
предлогот на Memnon бил со индигнација одбиен и се пристапило 
кон организирање на војската за битка со Александар.  
Значи, почитувани читатели, од денешна гледна точка, знаејќи 

ги карактерот на персиските генерали кој произлегувал од нивната 
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дотогашна моќ и искуство, и знаејќи го карактерот на Александар, 
кој произлегувал од неговата младост и дотогашните победи на 
македонската војска на кои самиот бил сведок и учесник, битката 
кај Granicus била неизбежна. Таа битка, во нашите книги по 
историја запишана како „битката кај Граник“, се случила истиот 
ден кога Александар на чело на својата армија пристигнал до 
брегот на реката и завршила со голема победа за Македонците. 
Со логиката од овој настан се поврзани и случувањата 

непосредно по стапувањето на власт на Александар. Тогаш, штом 
сите владетели на сите соседни држави и племиња ја чуле новоста 
за смртта на Филип II кај сите нив се јавила надеж дека токму сега 
е моментот дојден да го отфрлат македонскиот јарем. Во текот на 
изминатите децении тие, по неколку последователни порази, 
сфатиле дека востание против Филип било бесмислено да креваат 
оти немале шанси таков итар државник да победат. Но со Филип 
надвор од сликата и со младиот неискусен негов син на негово 
место, тие сметале дека времињата се промениле и дека со 
Македонците сега многу полесно ќе може да се справат. 
Александар, иако советуван од неговите соработници да се 

откаже од контролата врз огромната територија што Филип ја 
освоил и да се концентрира на подготвување на Македонија за 
одбрана од можните напаѓачи, ги отфрлил нивните геополитички 
анализи и заклучоци. Бидејќи, ако тој му дозволел на еден 
приврзок на Македонија да се стекне со независност, со што потоа 
ќе ги убедел другите соседи – приврзоци да не го направат истото, 
и конечно, ако на еден му попушти, реално било да се очекува 
дека наскоро сите соседи заедно ќе ја нападнат Македонија.  
Можеме да претпоставиме дека Алексадар тогаш си помислил 

дека ќе ја навреди Chaeronea, ако попушти пред Triballians. Кај 
Chaeronea македонската армија збришала огромна грчка војска, па 
било срамно да се плашат Македонците од некое си племе кое 
живеело покрај Дунав и на кое, ете сега му текнало да се побуни 
против Македонија и да испраќа дрски закани кон нејзиниот крал. 
Александар првите месеци од својот „мандат“ на местото шеф на 

државата ги поминал во брз поход по целиот Балкан во акција за 
наметнување на својот авторитет врз племињата и кралствата кои 
дотогаш ја признавале превласта на Филип и кои сега одбивале да 
го прифатат Александар како свој нов господар. 
Првин лекцијата со наслов „Александар е и по Филип – Филип“ 

им била одржана на кралевите и племенските главатари во Thrace, 
потоа племето Triballians ја добиле истата брутална поука, потоа 
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Illyrians кои објавиле дека западните граници на Македонија не ги 
сметаат за нешто сериозно биле крваво „убедени“ во иднина да 
покажуваат многу повеќе почит кон Македонија, и конечно, откако 
со молскавична брзина Александар и македонската војска се 
појавиле во Грција и го уништиле големиот град Thebes, и Грците 
сфатиле дека со новиот македонски крал, кој вчера бил дете, нема 
да смеат да си играат играчки од денеска па натаму.  

 
Резиме: Александар Велики често пати поради својата младост 

бил потценуван од непријателите, но тој себеси никогаш не се 
потценувал, имајќи ги на ум своите победи, а и победите на својот 
татко и неговата армија. Неговите непријатели морале секој 
посебно да бидат убедени дека новиот крал на Македонија иако е 
нов, сепак е крал.  
Каде сме ние, денешните Македонци, „чеда александрови“ во 

оваа приказна? Баш таму сме, како „чеда александрови“ иако има 
некои што не сакаат тоа да ни го признаат. Но и оние што ни го 
признаваат нашето античко минато не гледаат на нас како на некој 
фактор што треба да го ценат. А и зошто би нЀ ценеле, кога 
гледаат какви клошари и лузери сме сега. 
Ние можеме да се удираме во гради дека сме најдиректните 

потомци на најголемите Македонци од древноста, но тоа ништо не 
значи во сегашноста. Никому не му е гајле за славните ни корени и 
светлото ни минато ниту пак за нашите традиции и култура  
Никому, освен нам! Ако ние денеска, соочени со нашите „силни“ 

противници и „нерешливи“ проблеми се исплашиме и потклекнеме 
пред душманите, ние ќе постапиме сосема спротивно на човекот 
кого го сметаме за наш најголем национален херој. Ако 
Македонците денеска потклекнат пред сегашните предизвици, ќе 
ги навредат со тоа своите предци кои толку многу пати во 
минатото на светот му покажале како изгледа македонска победа.  
Ако ние не сме способни да се однесуваме како вистински 

Македонци, тогаш не треба ни да се нарекуваме Македонци. Но, 
ако веќе сме решени да се нарекуваме Македонци, тогаш е редно и 
да се однесуваме како вистински Македонци.  
Старите Римјани имале поговорка која гласела „nomen est omen“ 

(името е знак) т.е. дека секој треба да се однесува според својот 
назив – оној што се нарекува храбар да не покажува страв, а оној 
што се нарекува паметен да не тропа глупости, и сл.  
Македонија е големо име, но какво значење му даваме ние 

денеска на тоа име? 
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Ако не те пуштаат да поминеш по патот низ теснецот пред 
Tempe, направи си свој пат низ клисурата Ossa 
 
Поради начинот на кој (сеуште) се организирани Европската 

Унија и НАТО, јасно е како бел ден дека Македонија, сЀ додека го 
носи тоа име и сЀ додека не одлучи да го промени во име какво 
што на Грција ќе ѐ биде по ќеф, нема да стане членка на ниту една 
од тие две многу значајни и посакувани институции. И сега? 
И сега, треба да се навратиме на успесите на Александар за 

корисен совет од неговата победничка кариера. Сигурно, ако тој 
освоил толку големо парче од светот, и ако никој, никогаш и 
никаде не успеал да го запре, ако тој бил успешен во најразлични 
ситуации, тогаш сигурно некогаш се нашол и во ситуација да не 
може да помине низ некој значаен пат, а воедно да не дозволи да 
се врати поразен, без да стигне до своја цел. 
Да не должиме повеќе, таква ситуација, многу слична на 

ситуацијата во која денеска се наоѓа нашата земја, имало во 
животот на Александар Велики и тој ја разрешил со помош на една 
генијална „финта“ (ако така може да се каже). 
Непосредно по смртта на Филип, кога сеуште не го знаеле ни 

името на новиот македонски лидер повеќето балкански политички 
фактори – кои многу добро го знаеле името на Филип – се 
појавила потреба македонската армија да интервенира за 
одредени стратегиски цели во областа Thessaly, грчка земја 
непосредно преку јужната граница на тогашна Македонија.  
Кој знае зошто, одредени структури во политичката елита на 

оваа територија, иако претходно биле безприговорно лојални кон 
Македонија под водство на Филип II, токму во тоа време решиле 
„ничим изазвани“ (како што би рекле Србите) да го блокираат 
влезниот пат кон Thessaly.  
До ден денешен историчарите немаат утврдено кои биле точно 

нивните мотиви. Дали сакале да отворат преговори со новиот 
македонски крал за подобрување на нивната позиција во однос на 
Македонија, дали сакале да им се плати некоја пара како рента за 
користењето на нивната земја за минување на македонската 
војска, или можеби станувало збор за некој внатрешен политички 
кофликт во самата Thessaly – тоа никој не го знае. 
Влезниот пат минувал низ долината за која податоци ќе најдете 

на интернет (на англиски) под името Tempe, во чија пак близина 
била една карпеста клисура чие што име на англиски е Ossa. 
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На Александар му било многу битно да помине неговата армија 
низ тој премин, исто како што нам денеска, на потомците на 
древните Македонци ни е битно да влеземе во ЕУ и НАТО. 
Сепак, поради неразбирливи причини, тој премин бил блокиран 

од страна на Грците, сосема идентично како што денеска Грците ги 
блокираат нашите настојувања за евроатлантско интегрирање од – 
исто така неразбирливи причини. 
На Александар, неговите советници, сите искусни политичари, 

дипломати и офицери од тимот на Филип II, му рекле дека има на 
располагање само две алтернативи: или да преговара со оние кои 
го блокирале преминот и да ги исполни нивните барања, или да се 
повлече назад во Македонија и да остане таму, во изолација од 
Грција, бидејќи да се обиде со битка да го заземе тој тесен премин 
би ја чинело македонската армија неприфатливо голем број жртви. 
Тоа биле двете опции со кои бил соочен Александар, и во 

суштина тоа се двете опции со кои и ние сме соочени денеска во 
нашиот спор со Грција. Безмалку сите „искусни политичари и 
дипломати“ што Македонија ги произведе во текот на минативе 
две децении независност ја советуваат јавноста дека имаме две 
опции: или да преговараме со Грците и да ги прифатиме нивните 
барања, или да се повлечеме во изолација, далеку од ЕУ и НАТО. 
Александар знаел дека било која опција да ја прифати, тоа би 

било неповолно за Македонија. Прво, ако одлучел да преговара, 
тогаш ќе морал да прифати голем дел од условите на оние кои ја 
блокирале долината Tempe и тие услови веројатно би биле многу 
понижувачки за Македонија. Ако тој се согласел на нивните 
барања, кој знае со какви барања подоцна другите непријатели на 
Македонија ќе настапеле пред младиот крал, кој се покажал толку 
попустлив. 
Од друга страна, ако се врател назад во Македонија, тоа ќе било 

протолкувано од сите како пораз. Иако немало да дојде до битка – 
оти Александар сфатил дека битката и да ја добие, тоа би била 
екстремно скапо платена со крв победа – сепак самото тоа што 
кралот со армијата се вратил назад сите ќе го протолкувале како 
пораз и знак на слабост и страшливост и дури тогаш на 
проблемите на Македонија ќе им немало крај. 
И што направил Александар за да ги избегне и двете опции кои 

биле подеднакво негативни за него и за државата негова?  
Почнал да мисли со своја глава, ете тоа го направил! 
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 Тој сфатил дека бројот на опциите не е две, туку - три. Ниту со 
наведната глава напред, ниту со наведната глава назад, туку со 
крената глава - одоколу! 
Како што реков пред неколку редови, во близина на преминот 

Tempe имало карпеста клисура по име Ossa, каде што биле 
испратени македонски извидувачи да најдат некоја споредна 
патека, некој тесен, непознат до тогаш премин низ кој 
македонските војски би можеле да навлезат во Thessaly.  
Таков премин, и покрај сите напори на извидувачите – не бил 

најден. И затоа, Александар донел одлука која ние, денешните 
Македонци, треба да ја проучиме темелно: тој им наредил на 
инжинериските единици на армијата да ископаат скали во карпите 
на клисурата и да го направат патот низ кој потоа македонската 
војска без проблеми и без блокади преминала во Thessaly.  
Со тоа што бил создаден нов пат, нов премин, не само што 

блокадата на преминот пред Tempe била сведена на беззначајност, 
туку и стратегиската вредност на тој премин, за наредните 
децении и векови била сведена на нула. 
Поуката од овој потег на Александар е многу јасна и дури и 

повеќеслојна: ако поради проблемите со Грција нашата економија 
може да се најде во секое време во опасност од блокада и 
спречување на користење на пристаништето во Солун, ние не 
треба да очајуваме и да ги молиме Грците да го ослободат тоа 
своевидно модерно „Tempe“ за нас. 
Треба само да пратиме „извидувачи“ да откријат каде има други, 

споредни патишта за нашиот извоз да се пласира до некое 
пристаниште преку нив. За разлика од клисурата Ossa, каде што 
патишта немало, па морал да се издлаби пат низ карпите, во 
денешно време ние имаме споредни алтернативи, веќе изградени.  
Ако не нЀ пуштаат во Солун, ќе одиме во Драч. Постои одредена 

несоодветност на патната и мостовската инфраструктура со која 
Македонија се поврзува со тоа пристаниште, но тоа не е нерешлив 
проблем. Ако не се доволно широки патиштата и доволно јаки 
мостовите да го издржат товарот на македонските камиони – тогаш 
да инвестираме сериозно ние во нивна реконструкција и 
зајакнување. Колку пари ќе ја чини Македонија да изгради еден 
мост во Албанија кој и онака ние најмногу ќе го употребуваме? 
Патотот што војниците на Александар го издлабиле низ 

клисурата Ossa во древните времиња им бил покажуван на 
посетителите од страна на локалните жители како доказ за 
генијалноста на големиот македонски освојувач. 
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Можеби еден ден, ако со наши пари бидат реновирани и 
модернизирани патните и мостовските конструкции во Албанија 
кои ќе овозможат нашите стоки да се транспортираат до 
пристаништето во Драч, можеби и нив ќе ги покажуваат на 
посетителите од целиот свет тамошните локални жители како 
показател за непобедливиот дух на модерните Македонци? 
За жал, ова е само пуст сон кој можат македонските патриоти 

само да го сонуваат во слободно време, оти ние и една пруга кон 
Бугарија веќе две децении не сме способни да довршиме.  
Патот кој низ карпите кај Ossa го направил Александар се 

нарекува на англиски Alexander’s ladder (Александрова скала). 
Во североисточниот дел на Македонија, каде што сега само 

делумно е изградена железничката линија, на оној дел каде што 
треба да бидат вијадуктите (мостовите) врз кои ќе се стават 
шините, сега има само огромни, импресивни бетонски столбови. 
Овие столбови, толку години се таму такви непроменети, што 

делуваат некако антички, старовремски. Сум слушнал дека поради 
нивниот чуден изглед (кој не дава асоцијација дека се дел од 
нешто корисно, како на пример: мост) локалното население во тие 
краишта ги нарекува презриво недовршените вијадукти т.е. 
редовите од огромни бетонски столбови - „македонски Стоунхенџ“. 

 
Резиме: кога Александар се соочил со пречки кои не можел да 

ги совлада на својот пат, тој решил ниту да се покори пред 
желбите на оние кои ги поставиле пречките, ниту пак да се 
повлече, туку да направи нов пат по кој продолжил напред.  
Ние треба да се угледаме на тој начин на размислување. Грција 

го блокира нашиот пат кон ЕУ и НАТО. Тоа е факт со кој ние 
мораме да помириме, и веројатно повеќето луѓе во земјава се 
свесни дека ние, сЀ додека сме Македонци, нема да станеме 
ЕУовци ниту пак НАТОвци.  
Но, тие две институции не се цел сама по себе! Тие се само 

начин со кој ние се обидуваме да дојдеме до гаранции за нашата 
воена безбедност и економски развој. Тие се средство, а не цел!  
Што ѐ фали на Швајцарија? Освен, се разбира членство во ЕУ и 

НАТО, на таа држава ама баш ништо не ѐ недостига – ни 
сигурност, ни економска благосостојба. А Грција не може да нЀ 
спречи да станеме како Швајцарија, нели? Независни, своеглави, 
слободни и богати, без навика било кого да го молиме да нЀ прими 
било каде и да нЀ подржува било каков „елитен клуб“. 
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Она што ќе го чуеш во храмот во Siwa не кажувај го никому 
 
Уште од дамнешни времиња, со векови пред Александар да се 

роди и пред Македонија да стане име во светската историја, во 
египетската пустина, во оазата со име Siwa постоел примитивен 
храм, мошне едноставно светилиште во кое се одржувале култни 
обреди во чест на богот на сонцето, Amon Ra, кој локалните 
жители на оазата и на цел Египет впрочем, го сметале за врховен 
бог во својата религија. 
Сепак, она што ова светилиште го разликувало од другите 

светилишта посветени на истиот бог било што таму, и само таму, 
верските обреди завршувале секогаш со некое пророштво. 
Пророштвата ги изговарале свештеници кои „примале“ пораки од 
богот додека биле во некаков транс (предизвикан од пиење 
алкохол или јадење на некои халуциногени печурки или 
најверојатно, од пушење на хашиш), при што неразбирливото 
бладање на прорекувачот било преведувано од страна на друг 
свештеник, кој на гостинот во храмот кој што барал совет од богот, 
му ги објаснувал пораките на разбирлив јазик. 
Ако гостинот бил задоволен од она што му било прорекувано, тој 

богато го наградувал храмот и свештениците во него. Бидејќи 
многу луѓе сакале да добијат пророштво, свештениците ја имале 
прилично напумпано цената за своите „пророштва“ па само 
кралеви и великодостојници кои можеле да платат (т.е. да 
донираат доброволно за храмот) имале можност да добијат 
„порака и совет од богот на сонцето“. Со други зборови, 
пророчиштето во Siwa било своевиден антички центар за 
стратегиски анализи и геополитички истражувања.  
Од денешна гледна точка, сосема ни е јасно нам, на сегашните 

луѓе дека целата работа била многу слична на денешните 
хороскопски предвидувања кои може да се најдат по дневните 
весници. Имено, астролозите го пишуваат она што нивните 
читатели сакаат да го чујат, и тоа на таков начин што како и да  му 
помине денот на читателот, тој може да се препознае (барем 
делумно) во она што го прочитал како предвидување, и да си рече 
„е денеска стварно многу работи ми погодија астролозите“ и утре 
пак да го купи весникот, само за да го прочита хороскопот за 
наредниот ден. 
Како и да е, тоа ние денеска добро го разбираме, ама во 

древните времиња, многу малку луѓе знаеле што стои зад 
прорекувањето во оазата Siwa. Фараони, кралеви и цареви 
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трошеле огромни богатства за да ги платат советите на 
свештениците на Amon Ra. Богати трговци доаѓале од илјадници 
километри оддалеченост на аџилак во Siwa само за да ја дознаат 
својата иднина и судбина. И еден ден, дошол и Александар. 
Свештениците во пророчиштето многу добро знаеле кој им доаѓа 

на гости. Младиот освојувач веќе ги имал победено Персијците 
(кои биле окупатори на Египет) во две огромни битки, на брегот на 
реката Granicus и подоцна кај Issus. Освен тоа, се покажал 
непобедлив и при освојувањето на Halicarnassus, Tyre и Gaza, а и 
во Египет при влегувањето на неговата армија, била прогласена 
слобода за покорениот народ.  
Јасно било дека свештениците во Siwa морале да се однесуваат 

со голема почит кон ослободителот на Египет, и затоа, веројатно 
за да му угодат и да му се заблагодарат, му прорекувале дека... е, 
токму тука е проблемот, што ние не знаеме што точно му рекле.  
Александар поминал долг пат низ пустината за да дојде до 

оазата каде што бил храмот – пророчиште, секако придружуван со 
многубројна свита, но во собата каде што се добивале пораките од 
богот, влегол сам. Она што го слушнал – не му го кажал никому и 
никогаш! 
Историчарите анализирајќи го подоцнежното однесување на 

Александар, заклучиле дека сигурно на Александар свештениците 
му рекле дека тој е „бог, син на богот Amon, син на врховниот 
господар на небото и како таков, тој има полно право да се 
однесува како апсолутен господар на земјата и на сите луѓе и дека 
сите треба да го обожаваат како бог. Бог Александар!“. 
Како што реков, историчарите ова само го претпоставуваат, иако 

ако навистина го погледнеме однесувањето на Александар после 
посетата на Siwa сосема е веројатно дека токму таква порака 
добил нашиот крал од страна на Amon Ra (т.е. од свештениците 
кои тврделе дека зборуваат во негово име). 
Свештениците веројатно не мислеле ништо лошо со ваквиот 

совет, ваквата политичко – стратегиска анализа, ама Александар, 
сеуште млад и сеуште под влијание на советите на татко му Филип, 
многу добро заклучил што треба да прави. Таквиот ласкав совет го 
слушнал, ама не го спровел во пракса (барем уште неколку 
години). Оти многу добро знаел дека ако им каже на своите 
генерали и војници дека е тој бог, син на бог, овие ќе си речеле 
меѓу себе „шефот изгледа побудале, му удри славата во глава, 
дајте да му го кркнеме ножот уште сега, пред да одлепи уште 
повеќе и да нЀ одведе сите нас во катастрофа“. 
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За среќа, Александар во тоа време бил сеуште доволно паметен 
да сфати што треба, а што не треба да кажува, и го продолжил 
освојувањето на светот под титулата „човек, син на човек“, а не 
како бог. Секако, за политички цели, на Египќаните, кои немале 
проблем да го прифатат како бог, им дозволувал да му се обраќаат 
со таа ласкава титула, која била неразделна од титулата фараон, 
која ја примил како освојувач, ослободител и господар на Египет. 
Значи, што е поентата на оваа приказна? Поентата е дека 

понекогаш, политичките лидери некои работи ќе ги дознаат или ќе 
ги сфатат или некој релевантен фактор ќе им ги каже, и во нив 
можеби ќе има доза на вистина или некакво значење кое може да 
биде прифатено, ама тие работи не треба да ги споделуваат со 
своите приврзаници и следбеници. Затоа што некои вистини (или 
барем пораки), не можат да бидат разбрани правилно. 
Во нашата политичка историја, во периодот од почетокот на 

плурализмот па до денеска, барем еден значаен политичар, оваа 
мудрост на Александар не успеа да ја сфати никогаш. Станува збор 
за Љубчо Георгиевски, некогашен лидер на опозицијата, потоа 
премиер и потоа – тотален лузер и политички губитник. 
Можеби се сеќавате, а можеби и не, но во 1994та година (која 

што беше и изборна година) тогаш надежниот и перспективен 
лидер на тогаш надежната и перспективна и сеуште опозициона 
партија ВМРО – ДПМНЕ го зафати некој нескротлив уметнички 
порив и реши да напише и потоа и да објави една книга раскази 
која содржеше некакви си „анатомски интервенции“ во историјата 
на нашата земја, каде што одредени недоволно проучени делови 
од нашето минато беа преработени во еден хорор – стил.  
Имаше во таа книга приказни за партизански канибализам, 

комитска содомија, православен окултизам и слични работи кои од 
строго уметничка гледна точка можеби и би поминале како неков 
си креативен изблик на млад несфатен уметник, ама бидејќи 
авторот беше истовремено и политички лидер на сериозна партија, 
тие беа сосема неприфатливи. 
За среќа на македонската десница и демократија воопшто, во тоа 

време околу Љубчо сеуште имаше неколку зрели и паметни луѓе, 
доволно свесни да сфатат каква штета би ѐ нанело на партијата 
објавувањето на таа книга, па во една енергична акција на 
партиското раководство тоа литературно дело фактички никогаш 
не ја виде светлината на денот.  
И му објаснуваа возрасните во партијата на младиот „Војвода“ 

дека не е проблемот во самата книга, колку што е проблемот во 
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тајмингот на објавувањето и во самиот контекст. Не беа сигурни 
дали обичните граѓани, чии гласови ѐ беа потребни на партијата, 
имаат изградено толку висока уметничко – естетска свест за да ги 
разберат правилно тие приказни без да извлечат погрешен 
заклучок за нивниот автор, а со тоа и за партијата на која ѐ беше 
претседател тој. Ете, и Едгар Алан По на времето пишувал некакви 
си слични одвратни приказни и тој денеска е сметан за 
основоположник на жанрот на детективски приказни. Ама 
проблемот е што Едгар Алан По не бил политички лидер.  
Овој начин на лимитирање на неговата креативна слобода 

чуствителниот Љубчо, со неговата нежна уметничка душа, не го 
прими баш најдобро и во наредните години систематски ги исфрли 
од партијата или ги деградираше во хиерархијата сите оние кои 
тогаш го спречија да ја објави таа одвратна книга. На тој начин, 
тој околу себе ги одстрани сите паметни и зрели луѓе, за на крајот, 
во 2003та, да напише, од никого незапрен, една идиотска колумна 
во која отворено се залагаше да се подели Македонија. И од тој 
миг, сите паметни луѓе знаеја дека неговата кариера како 
политичар е завршена. Засекогаш. 
Опиен од своите маестрални победи на бојното поле, 

Александар, според стандардите од своето време, можеби и имал 
право да се смета себеси за син на бог. Тогашната религија 
признавала еден куп богови и полубогови и четврт богови и била 
сметана за сосема реална и речиси секојдневна интеракцијата 
помеѓу натприродните суштества и луѓето, па така концептот за 
„човек, а син на бог“ и не бил толку неверојатен и несфатлив 
колку што нам ни се чини од денешна гледна точка.  
Ама Александар знаел дека некои работи нема да може да им ги 

објасни на своите приврзаници. Затоа, одлучил после посетата на 
оазата Siwa и после консултирањето на Amon Ra (поточно, на 
неговите свештеници) да она што го дознал, го задржи за себе и 
да не му го кажува никому. Неколку години подоцна, после уште 
неколку големи победи и успеси, Александар сметал дека веќе е 
доволно успешен за да им каже да своите следбеници дека тој 
навистина се сметал себеси за бог, ама тие и тогаш не го сфатиле 
тоа на начин како што тој се надевал. Па си имал проблеми 
Александар, најголемиот Македонец, со ситните македонски души 
околу него. Но, за тоа има повеќе во едно друго поглавје. 
Впрочем, и сегашниот премиер на нашата држава пред некое 

време им беше забранил на своите соработници да пишуваат 
колумни по весниците или да даваат некои поважни изјави без 
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претходно да се консултираат со него лично. Ова од многу 
набљудувачи беше оценето како вовед во тоталитаризам од страна 
на премиерот. 
Ама, ако само се сетиме на долгата традиција на трескање 

глупости и кинење зелени од страна на многумина наши 
политичари во претходните години, се наметнува заклучокот дека 
можеби премиерот и имаше право да постапи така.  
Почнувајќи од еден некогашен шеф на УЈП кој своевремно јавно 

се закани дека неплаќањето на данок ќе биде казнувано со 
„застрашувачка бруталност“, па изјавите на „брат Љубе“ за 
гласачки ливчиња кои самите автоматски гласале против неговата 
партија, па преку споредбата на работниците во фабриките со 
„заштитени мечки“ што ја направи еден поранешен министер за 
труд и социјални работи, па сЀ до онаа катастрофална изјава на 
еден директор на агенцијата за вработување кој се пожали дека 
претходната влада го принудувала дури и умрените луѓе да ги 
отпишува од списокот на невработени, искуството што властите од 
било која партија го имаат со давањето на непромислени изјави е 
опширно и понижувачко. Така да, ставањето на малку ред во сето 
тоа можеби и не беше толку лоша идеја. 

 
Резиме: ако си политички или бизнис лидер, или можеби 

интелектуалец или аналитичар, некои работи што ќе ги научиш 
или сфатиш или заклучиш, ако не можеш да ги кажеш разбирливо, 
не ги кажувај воопшто.  
Затоа што поговорката убаво вели: „подобро е да молчиш и 

луѓето да мислат дека си глупав, одошто да почнеш да зборуваш и 
да им докажеш на луѓето дека тоа е точно“. Александар Велики 
оваа мудрост ја знаел и ја почитувал во еден клучен период од 
својата кариера. Подоцна ја отфрлил таа мудрост и му се случиле 
лоши работи поради тоа.  
На интернет сум видел многу изјави од многу луѓе за кои сметам 

дека се искрени македонски патриоти, но кои трескаат бесмислици 
и плукаат по сЀ живо. Малку самоконтрола не би им штетела. 
Ова важи и за политичарите. Ако некој политичар кој ја бара 

наклонетоста на гласачите постојано дава одлепени изјави, тоа е 
знак дека тој не може да го контролира она што го зборува. А ако 
некој не може да го контролира тоа кај себе, како може да се 
очекува дека ќе го контролира она што ќе го прави ако ја добие 
власта. Политичар кој не може сам да се контролира, е политичар 
кој нема да може да биде контролиран и од законите. 
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Никој нема да те праша „како“ си се справил со Гордиевиот 
јазол, туку „дали“ си се справил со него 

 
На територијата на денешна Турција, во осмиот век пред новата 

ера, се населило некое племе во нашата историја познато како 
Бриги, а на интернет за него може да се најдат податоци под 
името Phrygians. Овој древен народ, според сите историски 
податоци и сличностите во забележаните обичаи и пронајдените 
досега археолошки артефакти, бил исклучително сроден со 
Македонците, па веројатно поради таа причина со главниот град 
на Phrygiа (така на англиски се вика нивната земја), градот 
Gordium, е поврзана и една многу интересна и популарна случка од 
животот на Александар Велики. 
Имено, во еден храм во градот Gordium уште од дамнешни 

времиња, била поставена некоја запрежна кола која била врзана 
за некој столб во храмот со помош на јаже, ама јажето било толку 
специјално врзано со некој неразбирлив јазол, што никој не можел 
да ја одврзе колата и да ја изнесе од храмот. 
Ми се чини дека имаме ние денеска слична ситуација и кај нас, 

при што нашата држава е како запрежна кола врзана за столбот на 
срамот во храмот на заостанатоста, каде што јажето се старите 
навики, а врзани се со јазолот на незнаењето и мрзливоста. Кој да 
се најде да го отплетка тој наш јазол, и конечно нашата 
државотворна запрежна кола да ја одведе напред? 
Да се вратиме на приказната: тој јазол, оти бил толку сложено и 

уникатно врзан, и било невозможно за обичен човек да најде 
начин да го одврзе, во чест на градот во кој бил поставен, бил 
наречен „Гордиев јазол“ (The Gordian knot на интернет) и со тек на 
време, славата за неговата неодврзливост станала толку 
проширена, што се развила и легенда околу јазолот, која тврдела, 
ни помалку ни повеќе, дека оној кој ќе биде доволно интелигентен 
да го одврзе тој најсложен на свет јазол, тој ќе биде и доволно 
интелигентен да ја освои и цела Азија. 
Луѓето кои ја смислиле оваа легенда не биле многу шетани луѓе, 

а и времето во кое живееле не се одликувало со големи познавања 
од географија, па тие под Азија ја подразбирале всушност само 
персиската империја (без Кина, Арабија, Сибир...). Како и да е, и 
таа таква „Азија“ која му била според легендата ветена на 
одврзувачот на јазолот била доста примамлива награда, па 
многумина се обиделе да го отплеткаат јазолот и да ја извлечат 
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запрежната кола од храмот, ама никој не успеал. СЀ додека не 
дошол нашиот Александар да си ја обиде и тој среќата. 
Како што рековме, жителите на Phrygia и на Македонија биле 

сродни народи, со сродни јазици и обичаи, па за војниците на 
Александар, легендата околу јазолот била доста разбирлива и 
најверојатно и самите тие ја сфаќале сериозно, како полна 
вистина. Имајќи го во предвид пропагандниот ефект кој 
одврзувањето на јазолот би го имало врз моралот на неговите 
војници, Александар бил решен пред нив да се престави како 
човекот кому му е ветена Азија. Затоа, било клучно тој да успее во 
обидот да го одврзе јазолот. 
Но, за беља, јазолот бил неодврзлив за сите, па дури и за 

младиот македонски крал. Веројатно, тој како доста образуван и 
просветлен човек не верувал во вистинитоста на легендата која, 
како и секоја легенда била опкружена со бесконечно големо 
количество суеверија и „бабини деветини“ па според тоа можел на 
решавањето на проблемот да му пристапи сосема прагматично. 
Можеме слободно да заклучиме дека сите кои пред Александар 

се обиделе да го одврзат јазолот легендата ја сфатиле буквално, и 
наместо со исполнување на резултатите се зафатиле со 
исполнување на условите. Со други зборови, се обидувале 
навистина да го отплеткаат јазолот, кој како што рековме, бил 
сосема неотплетлив. 
Александар, сеуште под силно влијание од образованието што го 

стекнал од прагматичниот и практичен философ Aristotle, на 
целата задача ѐ пристапил од гледна точка на постигнување на 
резултатите. Она што следува, го знаеме сите: го извлекол од 
ножицата својот меч, замавнал кон заплетканите јажиња и го 
пресекол јазолот. Потоа се наведнал кон запрежната кола и 
почнал да ја турка напред, кон вратата на храмот.  
Кога десетиците илјади насобрани македонски војници на 

плоштадот пред храмот ја виделе колата како излегува од 
величествените порти на древниот храм, и како зад неа оди 
нивниот водач туркајќи ја со двете раце, од нивните грла 
едногласно се слушнале извици на воодушевување и сега сите тие 
виделе дека легендата конечно се овистинила и дека нивниот 
водач, кралот Александар, го одврзал јазолот и ја извлекол колата 
од храмот и дека Азија е негова. Дека сега, кога веќе очигледно ја 
имаат подршката на боговите, никој нема да може да ја спречи 
македонската војска да ја победи персиската и сите други армии 
кои би застанале на нејзиниот пат за завладување на цела Азија. 
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Се разбира дека во сето тоа воодушевување никој не се 
запрашал како Александар го постигнал својот успех, како го 
решил проблемот. Никој! 
Сите очекувале да биде извадена колата од храмот и кога тоа се 

случило, начинот на кој бил изведен тој подвиг бил нерелевантен. 
Александар веројатно воопшто не се грижел за религиозната 
страна на целата работа (во тој период од својата кариера, пред 
успесите да му удрат во глава и да почне да се смета себеси за 
божество) и само се трудел пред сЀ на своите војници да им го 
крене моралот и вербата во победа. Чиста пропаганда! 
Подоцнежните историчари многу мастило и хартија ќе потрошат 

за да го критикуваат или оправдуваат решителниот потег на 
големиот освојувач, но во тоа време, во Gordium, никој (барем 
никој битен) не си го губел времето со такви споредни детали.  
По мое мислење, и во денешно време обичните луѓе на 

постапките и делата на политичарите им пристапуваат со еднаква 
едноставност како што македонските војници му пристапиле на 
чинот на Александар при неговото справување со Гордиевиот 
јазол. Сакам да кажам, со исклучок на неколку експерти, новинари 
или ривалски политичари, ама баш никој друг не прашува како 
владата успеала да најде пари за некој свој успешен, популистички 
проект. Било да станува збор за бесплатни учебници, или за 
стипендии за спортисти, или за зголемување на плати и пензии – 
ниту еден обичен човек не се потресува премногу околу 
прашањето „а од каде пари за тоа?“. 
Кога пред неколку месеци беа зголемени пензиите, имав 

можност да гледам интервју на еден опозиционен политичар како 
го критикува и омаловажува тој потег на актуелната влада 
тврдејќи дека тоа не било всушност заслуга на премиерот, туку 
законска обврска и дека според законите, тој морал да ги коригира 
пензиите и платите во јавниот сектор за да бидат усогласени со 
стапката на пораст на животните трошоци и инфлацијата. 
Со други зброви, тоа е исто како некој да ограби банка, па 

полицијата кога ќе го фати разбојникот да се фали дека успеала да 
го фати, а некој да критикува дека нема што да се фали, кога тоа е 
законска обврска на полицијата – да лови разбојници кои 
извршиле кривични дела.  
Но јасно е дека кај обичниот народ нема место за критикување 

на владата кога таа си ја врши работата и кога има резултати во 
своите постапки. Затоа, од стратегиска гледна точка, како што 
немало ефект на александровите војници да им се објаснуваат 
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техничките детали околу легендата за гордиевиот јазол и дека 
требало да се „одврзе, а не да се пресече“, и дека ако кажувала 
легендата дека можело и да се пресече секој ќе можел да го 
направи тоа, така нема ефекти и критикувањето на оној кој ги 
зголемил пензиите со изјави дека кој и да бил на власт ќе ги 
усогласел пензиите на сосема исто ниво. 
Пресекол или одврзал, зголемил или усогласил – тоа во умот на 

секојдневниот човек нема ама баш никакво значење. Битно е дека 
запрежната кола е извадена од храмот и дека повеќе пари 
излегуваат од банкоматот кога се става картичката во него. И тоа е 
сЀ што луѓето ги интересира. 
Војниците на Александар биле задоволни од потегот на својот 

водач и го следеле со зголемен борбен морал и елан во наредните 
битки за освојување на Азија. Треба ли да објаснувам дека оние 
кои добија повисоки пензии ќе гласаат за партијата под чија што 
власт добиле зголемување (т.е. усогласување) на пензиите? Секоја 
критика на таа тема е комплетно стерилна и бескорисна за оној кој 
што ќе ја даде и сосема безопасна за оној кон кого е насочена.  
Но, да не заборавиме дека оваа логика има и спротивна страна. 

Имено, пред избори многу (т.е. сите) политичари ветуваат многу 
работи, а кога ќе дојдат на власт своите ветувања не ги 
исполнуваат. Јасно, поради тоа им паѓа рејтингот, а кога ќе дојде 
време за нови избори, тие на своите потенцијални гласачи им 
нудат десетици изговори и оправдувања зошто не ги оствариле 
ветувањата кои ги дале пред четири години. Барем во нашата 
политичка традиција, а така е скоро насекаде во светот на секои 
избори, гласачите оправдувањата за неисполнетите ветувања не 
ги слушаат. И политичарот кој не успеал да покаже резултати го 
казнуваат со одземање на власта! 
Со други зборови, и кога имаат резултати и кога немаат 

резултати, политичките лидери никој не ги оценува според тоа 
како успеале или зошто не успеале, туку дали успеале или не 
успеале. Токму ова треба да се има на ум секогаш кога се 
анализира долгата кариера на некои евидентно корумпирани 
политичари, какви што во нашата политика имаше многу. Дури и 
нивните најверни подржувачи се совршено свесни дека тие 
политичари кога имаа власт крадеа до бескрај, но сепак токму тие 
верни подржувачи постојано гласаа за нив. Затоа што тие неколку 
десетици илјади фанатици имаа лична корист од политичарите – 
крадци. Тие крадеа, ама и им даваа на своите блиски соработници, 
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а тие пак понатаму на своите соработници и така кругот се 
ширеше до она ниво до кое имаше пари за делење.  
Ова објаснува и зошто во развиените и богати држави, иако 

владите може да ја турнат својата земја во војна или да примораат 
послаби држави да склучуваат несиметрични договори од кои 
корист има само големата држава, гласачите во тие големи држави 
не ги казнуваат своите лидери со губење на власта.  
Имено, иако договорот е нефер, сепак од него корист имаат 

гласачите во големата држава, па тие не размислуваат како успеал 
нивниот лидер да им ја обезбеди таа корист. Така на пример Џорџ 
Буш успеа да му ја „продаде“ на американскиот народ војната во 
Ирак – со ветување за ефтина нафта. Сите беа свесни дека војната 
е со ограбувачки мотиви, дека нема никаква закана за безбедноста 
на САД и дека илјадници невини луѓе ќе загинат при 
бомбардирања во Ирак, ама (речиси) никому не му беше гајле, оти 
ветувањето за ефтина нафта беше многу примамливо. 

 
Резиме: Ако имаш резултати, никој нема да те праша како успеа 

да ги постигнеш. Ако немаш резултати, никому нема да му биде 
гајле за твоите изговори и оправданија. Кога Александар решил 
Гордиевиот јазол да го пресече со меч, наместо да се мачи да го 
отплетка, тој знаел дека оние 40.000 војници кои чекале пред 
храмот да видат дали колата ќе биде извлечена, нема да 
прашуваат како успеа да го изведе тој подвиг нивниот водач. Како 
оваа мудрост да ја примениме во нашата сегашност? 
Па можеби би требало да престанеме да правиме реформи само 

затоа што „ЕУ така вели“ и да почнеме да правиме реформи од кои 
ќе имаме реална корист. Да се запрашаме: дали ние сакаме да 
направиме модерна и средена држава за да тогаш нЀ примат во 
Европската Унија, или сакаме да нЀ примат во Европската Унија за 
да тогаш направиме модерна и средена држава. 
Ако е второто, сме згрешиле многу, но ако е првото, ние и не 

мораме да влеземе де јуре во Европа, ако де факто станеме пред 
тоа Европејци. Кога ќе ја оправиме државата, на никој од нас нема 
да му е гајле „како“ сме успеале да заличиме на модерна европска 
земја, туку „дали“ сме успеале. Целта ги оправдува средствата. 
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Праведниот крал е толку праведен колку што е праведен 
најнеправедниот од неговите слуги 
 
Верувам дека варијантата на реченицата во насловот сте ја 

слушнале и порано, во обликот: „синџирот е силен толку колку што 
е силна неговата најслаба алка“. Оваа стара поговорка, и покрај 
тоа што е многу стара сеуште е важечка, и тоа не само во полето 
на контрола на квалитетот на синџирите, туку и за многу други 
работи, па дури и за биографијата на Александар Велики, а и за 
нашата македонска модерна политичка сцена. 
Една од најголемите дамки на инаку блескавата државничка 

кариерата на нашиот најголем национален јунак е секако неговото 
однесување при справувањето со жителите на освоениот грчки 
град Thebes. Овој „полис“ (така старите Грци ги викале на својот 
стар јазик своите стари градови – држави) по неуспешната побуна 
против македонската доминација, бил нападнат од страна на 
македонската војска лично предводена од Александар, по што, 
како предупредување за другите Грци кои би помислиле да се 
кренат на востание, овој град бил срамнет со земја, а неговите 
жители биле или убиени (преку шест илјади од нив го загубиле 
животот) или продадени како робови (ова било судбината на 
жените и децата на убиените бранители на градот). 
Во древните времиња, практично сите грчки историчари редовно 

го валкале споменот за македонскиот освојувач истакнувајќи го 
постојано, како негативно однесување кое го докажувало неговиот 
варварски (за нив, синоним со „македонски“) карактер, случајот со 
уништувањето на Thebes и масакрот на неговите жители. 
Во најзначајната книга од антиката која не исчезнала низ 

вековите (како многу други антички книги за Александар), онаа на 
Arrian of Nicomedia, овој историчар посветува десетици редови за 
да ги опише страдањата на жителите на Thebes, кажувајќи дека во 
моментите кога бранителите сфатиле дека градот ќе биде освоен и 
дека отпорот е залуден, почнале да бегаат кон своите домови, 
каде што следени од напаѓачите биле убивани безмилосно, а дури 
често и нивните жени и деца не биле поштедувани. 
Тоа што Arrian сепак во една единствена реченица ги информира 

своите читатели дека Thebes – анците и покрај тоа што не давале 
отпор, биле убивани, не толку од страна на Македонците, колку од 
војниците од македонските грчки сојузници, Phocis, Platea и други 
места во Boeotia, не ја смалило вината на Александар Македонски 
во очите на тогашните грчки историчари, ниту пак во очите на 
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историчарите во вековите кои следувале од тогаш па до модерниве 
времиња. Научниците кои го проучувале Александар масакрите 
кои неговите војници ги изведувале му ги припишувале делумно и 
нему, по логиката на „командна одговорност“. 
После падот на Thebes и ужасите со кои бил проследен тој чин, 

политичките водачи на градот Athens биле толку шокирани од 
случувањата кај нивните соседи, што помислувајќи дека масакрите 
сигурно се дело на луди луѓе на кои самите богови им го одзеле 
умот за да заборават дека треба да се однесуваат цивилизирано, 
веднаш побарале мир – што Алексадар им го дал великодушно. 
И самиот Александар бил длабоко шокиран од она што луѓето 

под негова команда го направиле во Thebes, и затоа во наредните 
години секогаш кога ќе сретнел некој човек од тој град, ако тој бил 
нечиј роб, го ослободувал, ако бил сиромашен му давал богата 
милостина, а ако бил заробен на бојното поле во борба против 
Македонците, го поштедувал неговиот живот.  

Plutarch ни го раскажува и случајот што наводно се одиграл 
непосредно по падот на Thebes, при што една тамошна жена била 
доведена пред Александар под обвинение дека убила еден од 
капетаните на македонската армија. Кога Александар ја прашал 
зошто го сторила тоа (од жените во тоа време не се очекувало да 
учествуваат во војните, па затоа била многу необична нејзината 
постапка) таа му одговорила дека капетанот ја силувал и дека го 
убила со цел да ја одмазди својата чест. Александар бил толку 
импресиониран од овој нејзин достоинствен гест што ја ослободил 
од заробеништво и ѐ дозволил да си оди слободно. 
Ова, заедно со одлуката на Александар по разурнувањето на 

Thebes да биде од буџетот на Corinth – скиот сојуз финансирано 
обновувањето на два помали градови во тој регон (Orchomenus и 
Plataea) кои Thebes – анците ги разурнале своевремено, покажува 
дека македонскиот крал не бил разурнувач, не бил масовен убиец 
и садистички крволочен воен злосторник (за каков што го сметале 
неговите критичари) туку човек кој секогаш се трудел самиот да ги 
поправи грешките на своите потчинети. 
Дека од тажните настани во Thebes Александар извлекол 

заклучок, се гледа и од неговото однесување при опсадата на 
градот Halicarnassus. Кога бедемите на овој град во Мала Азија, по 
долга борба конечно паднале и македонските сили почнале да 
навлегуваат по улиците, Александар забележал дека некои од 
персиските војници (кои го бранеле градот), при повлекувањето 
кон пристаништето, ги палеле куќите на локалните жители.  
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Александар моментално ја сфатил „финтата“ на Персијците, кои 
за подметнатите пожари подоцна ќе можеле да го обвинат него, и 
со тоа ќе ги убеделе жителите на другите градови кои допрва ги 
очекувале опсадите од македонската војска, дека треба да се 
бранат со сета сила, оти ако Македонците ги освоеле и нивните 
градови, варвари какви што биле, ќе ги запалеле и нивните куќи. 
Затоа, за да се спречи овој валкан пропаганден трик на 

непријателот, била издадена наредба да се убијат на лице место 
сите луѓе во градот кои не биле во своите куќи т.е. оние кои 
шетале по улиците со факели во рацете. Воедно, била испратена и 
посебна единица задолжена да ги гасне куќите кои веќе ги 
зафатил пожар. Со помош на оваа итна мерка, било спречено 
уништувањето на градот од страна на Персијците и бил зачуван 
образот на Македонците со што потоа локалното население на 
Мала Азија полесно го прифаќало Александар како ослободител, а 
не како уште еден нов освојувач, дојден само да ги замени 
претходните освојувачи, Персијците.  
Откако Љубчо Георгиевски ги загуби изборите во 2002та, тој во 

едно интервју јавно се чудеше на логиката на избирачите во 
Дојран, кои и покрај неговите заслуги за спасот на нивното езеро, 
кое навистина немаше да го има денеска ако тој како премиер не 
издвоеше пари од државниот буџет за хидросистемот што од тогаш 
па наваму постојано го полни со вода, сепак одлучија во големо 
мнозинство да гласаат против неговата партија. Нему му беше 
чудно како луѓето чија егзистенција зависи од полноводното 
Дојранско Езеро можат да му бидат лути поради апашлуците кои 
некои од неговите соработници ги вршеа на централно ниво. 
Но, јас сум убеден дека нашиот некогашен премиер сеуште не 

може да разбере дека од толкуте многу македонски конзервативци, 
десничари и патриоти, ама баш никој не се сеќава дека токму 
негови дела се Крстот на Водно, обновувањето на Плаошник и 
спасот на Дојранското Езеро, како и давањето шанса на еден млад 
поранешен брокер и аматерски боксер да се покаже и прослави 
како министер во неговата влада. Сите ќе го паметиме Љубчо по 
идејата за поделба на Македонија и неговиот бугарски пасош. 
Слично, и покрај моето исклучителено негативно мислење за 

Бранко Црвенковски – едно мора да му се признае и за тоа нешто 
мора да му се одаде признание: кога тој прв пат беше премиер се 
започна со изградбата на браната „Козјак“ а кога тој пак се врати 
на таа функција, таа брана заедно со придружната хидроцентрала 
беше конечно довршена и пуштена во погон. Кажете што сакате за 
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Б.Ц. но поради таа брана, за која никој не го тераше да ја гради 
ама тој сепак ја изгради по сопствена иницијатива, Скопје веќе 
никогаш нема да доживува поплави, а секоја година државава 
добива стотици милиони киловатчасови електрична енергија и тоа 
од обновлив извор – големата река Треска. 
Во синџирот на неговите дела тоа е најсилната алка, но тој 

синџир со кој тој се обидува да се врзе цврсто за политичкиот 
успех кај гласачите се кине секогаш на слабите алки – аферите кои 
се случуваа додека тој беше во позиција на власт. Можеби тој не 
бил вклучен во ниту еден од апашлуците кои ги правеа неговите 
потчинети, но, како и кај Александар Велики, во оценките и 
сеќавањата на граѓаните тој ќе носи „командна одговорност“. 
Владимир Путин ја крена економски и политички Русија од 

пепелот во кој ја остави неспособниот пијаница Борис Јелцин. Но, 
светот ќе го памети и по масакрите во Чеченија кои ги изведуваа 
луѓето на кои тој им беше врховен командант. Џорџ Буш нема 
никаков удел во злосторствата извршени од американските 
војници во Ирак, но – токму него ќе го мразат сите мирољубиви 
луѓе во светот, оти тој сноси „командна одговорност“. 

 
Резиме: старите Грци го мразеле Александар и го сметале за 

варварин оти ја уништил Thebes и за време на падот на тој град 
неговите војници извршиле многубројни крвави масакри врз 
невиното цивилно население. Малкумина од нив обрнувале 
внимание на фактот што тој не ги извршил тие масакри лично, а и 
не можел да ги спречи, но и дека подоцна, приближно сто нови 
градови ќе подигне ширум неговата империја, од кои повеќето ќе 
бидат средишта на науката и културата, урбани центри кои ќе 
зрачат со цивилизациски вредности кон својата рурална околина. 
Обично луѓето се посклони да ги паметат лошите работи што ги 

прават нивните политички водачи, одошто добрите работи. Зошто 
е тоа така не знам, но знам дека „секој политичар е толку способен 
и чесен, колку што е способен и чесен неговиот најнеспособен и 
најрасипан соработник“. Впечатокот за секоја власт, обичните луѓе 
не го стекнуваат гледајќи го лидерот (оти никогаш нема ни да го 
сретнат) туку гледајќи ги „ситните риби“ околу лидерот.  
Ако тие крадат, ако се мрзливи, ако се вообразени, гласачите ќе 

сметаат дека и лидерите се такви – крадци, мрзливи и вообразени 
штом такви гниди примаат и толерираат околу себе, и дека не 
заслужуваат нов мандат. И луѓето – нема да гласаат за нив. 
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Наполни ја Leucadia со бегалци за да ја освоиш побрзо 
 
Писателот од времeто нa стариот Рим чии име на англиски се 

пишува како Sextus Julius Frontinus, во една своја книга посветена 
на стратегиските и тактичките методи што познатите војсководци 
од антиката ги употребувале во битките, во врска со нашиот 
Александар Велики ја забележал следнава интересна „финта“ која 
македонскиот крал ја употребил за време на една опсада: 

„Александар, пред да ја започне опсадата на градот  Leucadia, во 
кој знаел дека има многу складирано храна, прво ги нападнал 
околните села и од таму ги избркал сите цивили кои пак побегнале 
во градот и, со толку многу зголемено население во Leucadia, сите 
резерви на храна многу побрзо се потрошиле“. 
Идејата на оваа тактика на Александар е многу едноставна и 

верувале или не – апсолутно применлива и во денешно време за, 
да речеме, наше проактивно справување со грчкиот притисок 
против нашата држава. 
За оние што не се баш упатени во принципите на кои во 

древноста се засновале операциите за заземање на утврдени 
градови, најпрвин сосема кратко објаснување за целата мудрост на 
Александар при неговото справување со Leucadia: во антиката, 
често се случувало некои утврдени градови да бидат поставени на 
високи планини или возвишенија во некоја рамнина, што го 
правело напаѓањето на таквите места многу тешко и скапо (во 
човечки животи) за освојувачите. Затоа, оние војсководачи кои не 
сакале да ги трошат своите сили во непродуктивни јуриши на 
градските бедеми, обично поставувале силна армија околу градот, 
со што го затворале дотурот на храна за тој град.  
Тоа во сегашно време се вика „ембарго“ и било како техника 

доста ефикасно, но само под услов во опсадениот град луѓето да 
немале претходно складирано храна. Ако имале доволно храна во 
своите магацини, опсадените можеле да издржат и со години, 
чекајќи зад своите бедеми напаѓачот да го изгуби трпението или 
да си отиде од нивниот регион, да ја префрли армијата на некој 
друг фронт и таму да води друга, подинамична војна. 
Како што кажува Frontinus, грaдот Leucadia бил солидно 

подготвен за било каква опсада и Александар бил совршено свесен 
за тоа, но со употреба на проста математика тој утврдил дека за 
конечно количество на расположлива храна во градските резерви, 
времето на нивно истрошување ќе се намали (со тоа ќе се скрати и 
опсадата) ако има повеќе луѓе кои таа храна ќе ја трошат. Затоа, 
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пред да ја постави својата армија околу Leucadia, и да го почне 
ембаргото, тој ги протерал сите жители од околните села во 
градот, каде што тие им „помогнале“ на своите роднини и 
пријатели кај кои се сместиле да ја изедат својата храна многу 
побрзо, по што морале да се предадат на освојувачот, ако сакале 
да не умрат тие и нивните семејства од глад. 
И како оваа итра тактика на Александар да ја примениме против 

Грците? Сигурно не можеме да ја нападнеме нивната територија 
или да протераме милиони бегалци таму, а и да ги протераме, 
тешко дека можеме да ја ставиме Грција под опсада – оти таа има 
пристап на море и многубројни пристаништа. 
Е, но идејата на Александар не била толку во тоа да го зголеми 

населението на Leucadia, туку да ги натера Leucadia – нците да ги 
трошат побрзо своите ограничени ресурси. Кога со помош на 
зголемување на нивните трошоци тој ќе ги доведел во состојба 
пред банкрот, тие ќе морале да се предадат. Суштината на 
стратегијата на Александар е суштината и на следнава моја идеја: 
Во еден од големите градови во внатрешноста на државава 

имало пред неколку години една ваква случка: локалниот 
политичко – финансиски моќник му се налутил многу на газдата на 
една локална приватна телевизија и решил да го казни на тој 
начин што ќе им забрани на сите локални бизнисмени да се 
рекламираат на таа телевизија. Локалните бизнисмени многу се 
плашеле од локалниот политичко – финансиски моќник и го 
послушале неговиот „совет“ објаснувајќи му на газдата на 
локалната телевизија дека иако тие лично немаат ништо против 
него, моќникот така наредил и тие, од што многу се плашеле од 
моќникот, морале да ги откажат сите реклами на таа телевизија. 
Газдата на телевизијата се растревожил, и тоа не без причина, 

оти без приходот од рекламирањето на бизнисите на локалните 
бизнисмени, неговата телевизија многу брзо ќе се нашла во 
банкрот – состојба. Газдата на телевизијата не сакал да оди да го 
моли за прошка моќникот, а не знаел ни од каде да најде нови 
огласувачи кои ќе плаќаат за да ги пушта нивните реклами на 
неговата телевизија, па во мигот на тежок очај се сетил на 
обратната логика – ако моќникот им забранил на бизнисмените да 
се рекламираат кај него, тогаш очигледно е дека – на локалните 
бизнисмени им е забрането да се рекламираат кај него. И тоа било 
решението кое го спасило од банкрот.  
Газдата на телевизијата им се јавил на сите оние локални 

бизнисмени кои ги откажале рекламите поради страв од моќникот 
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и им се заканил дека ако не му даваат пари, ќе им ги пушта 
рекламите на неговата телевизија. Бизнисмените веднаш сфатиле 
дека ако моќникот види некоја реклама од нивните фирми на 
телевизијата, ќе помисли дека тие не ја послушале неговата 
наредба и ќе им се налути и ќе ги казни. Затоа, безмалку сите 
локални бизнисмени се согласиле да продолжат му даваат пари на 
газдата на телевизијата, само за да не ги пушта нивните реклами.  
Ситуацијата траела некое време сЀ додека со помош на трето 

лице, моќникот и газдата на телевизијата не се смириле и 
рекламите повторно се вратиле на ТВ – екраните, но овој пат било 
плаќано по стариот познат начин – даваат пари бизнисмените за 
да им се пуштаат рекламите, како што е впрочем најнормално 
секаде во светот. 
Како ова да го примениме против Грците? Како што имаме 

амбасадори за странски инвестиции и како што имаме културни 
амбасадори, можеби би требало да почнеме да испраќаме по 
светот и „некултурни амбасадори“. Нивна задача ќе биде да најдат 
некоја земја која сеуште не нЀ признала под уставното име и да ја 
убедат владата на таа земја да им испрати порака т.е. дипломатска 
нота на Грците (до нивното МНР) дека таа земја е подготвена да ја 
признае државата FYROM под нејзиното уставно име. Оваа нота ќе 
ги разлути моментално Грците и тие веднаш ќе упатат остар 
демарш до МНР – то на земјата која изразила спремност да ја 
признае Македонија како Македонија, и во тој миг почнува да се 
остварува нашиот пакосен план за „зафркнување“ на Грците.  
Имено, МНР – то на земјата која е подготвена да нЀ признае, 

веднаш ќе одговори на демаршот на грчкото МНР со едно 
културно, учтиво, крајно цивилизирано барање за крупна грчка 
инвестиција или бескаматен заем за дотичната држава во вредност 
од неколку десетици милиони евра или долари. Што побитна е 
државата меѓународно, тоа поголема е сумата. Најцивилизираниот 
и најучтив дел од тоа барање е решеноста на таа држава уште 
утре да ја признае Македонија како Македонија ако Грција не ја 
исплати целата сума – моментално. Грците ќе се обидат да ја 
смалат цената и по кратки преговори, ќе се согласат да исплатат 
(официјално, да инвестираат) некоја значителна сума која 
нормално, државата ќе си ја стави во својот џеб, а некоја ситна 
провизиичка ќе има и за премиерот на таа држава, па и за нашите 
„некултурни амбасадори“. Поентата не е во тоа што ние ќе ќариме, 
туку колку ќе ја натераме Грција да се потроши.  
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На нашиот некултурен амбасадор можеме и ние да му исплатиме 
и некој процент кој ќе биде врзан со тоа колку ја натерал Грција да 
даде пари на земјата која ја посетил, и така ќе имаме за неколку 
милиони евра од нашата страна инвестирани, десетици ако не и 
стотици милиони евра фрлени во ветер од грчка страна.  
По првичните успеси, методава може да се прошири и врз 

познатите телевизии во светот и весници во развиените држави. 
Ние ќе ги убедиме да ѐ се заканат на Грција дека ќе објават 
позитивни информации и репортажи за нашата земја, и ќе барат 
тие од Грција да им даде пари за да не ги објавуваат тие 
позитивни репортажи и информации. Ова второво дури и не мора 
да се организира од нашите државни институции, туку и 
самоиницијативно, од страна на нашите иселеници ширум 
западните земји. Треба само да наминат во локалниот медиум и да 
го запознаат сопственикот на тој медиум со патолошката 
осетливост на Грците на сЀ што ќе биде кажано убаво за 
Македонија и да го заинтересираат за можноста за изнудување на 
значителна сума од нашите душмани. 
Замислете си само како ќе реагира грчкиот амбасадор во некоја 

фиљан западна држава кога наутро кога ќе ја проверува 
електронската пошта ќе наиде на писмо од некојси локален 
Трибјун или Поуст или Хералд или Обз’рвер во кој уредникот го 
информира официјалниот преставник на Хеленската Република 
дека весникот во утрешниот број планира да објави текст со 
анализа на македонско – грчкиот спор во кој отворено ќе покаже 
разбирање, па дури и наклоност за нашата страна. Може во мејлот 
да го приложи и нацрт – текстот кој планира да го објави, со 
болдирани пасуси во стилот „...но сите знаат дека Македонија не е 
грчка...“ или „...евидентно е дека Грција не е во право...“ и слични 
безобразни и гнасни изјави од кои на секој закоравен грчки 
националист би му се кренала косата на главата.  
И секако, на крајот на мејлот, уредникот му пишува на грчкиот 

амбасадор дека доколку грчкото министерство за култура или 
туризам или некоја таква слична државна институција сепак 
одлучи да закупи за наредните три месеци по две страни колор 
секој ден во весникот за рекламирање на туристичко – културната 
понуда на Грција, објавувањето на текстот ќе биде одложено за 
неодредено време (откако ќе заврши закупот на тие две страници).  
Зарем Грците нема да прежалат неколку десетици илјади долари 

за да го спречат објавувањето на позитивниот текст за Македонија 
во тој весник? Десет илјади долари може да звучат како мала сума, 
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ама не е само еден весник во западниот свет, нели? И не мора 
само три месеци да трае рекетирањето, зарем не? И најубаво, ние 
немаме никаков трошок од сето тоа. Грците се тие што ќе трошат! 
Со помош на оваа метода и техниките кои може да се 

издиференцираат при нејзиното практикување, можеме за неколку 
години, ако вредно се зафатиме со работа, да ја олесниме Грција 
за милијарда евра. Грција со години се наоѓа на работ на банкрот, 
презадолжена е и со вечно празна државна каса, па нашиот 
дополнителен напор може да ја турне во финансиски амбис и да ја 
натера конечно да ја батали својата глупава политика од која 
досега и така и така немаше некоја корист. Ако им покажеме дека 
може уште и штета од тоа да имаат – веројатно ќе успееме многу 
полесно да продолжиме со преговорите околу името.  

 
Резиме: Александар Велики бил војсководач кој редовно ја 

употребувал логиката во борбите против своите непријатели. Во 
една таква пригода, кога требало да го освои градот Leucadia, тој 
сфатил дека нема потреба да го напаѓа градот со својата војска 
ако успее да ги натера граѓаните да му се предадат самите. 
Но, нивниот град имал складишта полни со храна со која можеле 

да се надеваат дека ќе издржат и неколкугодишна опсада. Затоа, 
Александар не можејќи да ги намали нивните резерви на храна, 
решил да го намали времето на траење на тие резерви правејќи 
вештачко зголемување на бројот на трошители на таа храна. 
Секоја успешна стратегија мора да се заснова на основниот 

принцип на кој почива економијата како наука и кој гласи дека 
„ресурсите се ограничени“. Тие ресурси може да бидат пари, 
енергија, време, луѓе, простор, или комбинација на неколку од нив. 
Ресурсите на нашите јужни соседи во нивната борба против нас 

се ограничени во поглед на финансиите. Но, нивната патолошка 
омраза кон сЀ што е македонско не е ограничена. 
Затоа, паметна стратегија од наша страна е да ги натераме 

Грците да ги потрошат своите ограничени ресурси со користење на 
нивните неограничени ресурси. Можеби со зголемување на 
трошоците на нашите непријатели, ние еден ден ќе постигнеме тие 
да се соочат со реалноста – дека омразата и глупоста не се 
ресурси воопшто, туку јалов товар од кој прагматични и разумни 
луѓе треба што побрзо да се ослободат. 
Потоа, со нив ќе можеме да седнеме и да разговараме како со 

рационални луѓе и да му ставиме крај на ирационалниот спор. 
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На главата на вистинскиот крал секоја круна добро стои 
 
Бидејќи стигнавме до триесетата глава од книгава, мислам дека е 

време да објаснам како всушност и настана ова мое литературно 
дело. А таа приказна има врска и со поуката од ова поглавје. 
Пред година и кусур еден мој пријател кој што имал пријател кој 

што бил некој битен фактор во некаква си државна агенција за 
привлекување на странски инвестиции, ми рече дека ако тој и јас 
смислиме некој паметен концепт за кампањата за привлекување на 
странски инвестиции во Македонија – дека сигурно, со неговите 
врски во институциите, ќе можеме да добиеме и некое рекламно 
„тендерче“, од кое добро би заработиле. Јас како креативец 
требаше да го смислам концептот, а тој како познавач на луѓе во 
институциите требаше да им го „продаде“ тој наш концепт на 
тамошните релевантни фактори. 
Иако искрено не верувам дека со реклами и кампањи по 

странските весници некој сериозен инвеститор ќе биде привлечен 
да дојде кај нас да вложи пари, сепак од што тогаш немав 
попаметна работа, седнав и за неколку часа го смислив следниов 
концепт за промоција на проектот „Invest in Macedonia“: 
Огласот кој би се објавувал во весниците би бил со голема 

доминантна фигура на Александар Велики, а покрај него напишани 
следниве зборови: „Starting his business in Macedonia, this man 
conquered the world. Now, it’s your turn. Invest in Macedonia“ 
(започнувајќи го својот бизнис во Македонија, овој човек го освои 
светот. Сега е ред на вас. Инвестирајте во Македонија). 
Паралелно со ваквиот оглас, требаше да биде напишана и книга, 

на англиски, со 40ина поуки за подобар и поиновативен бизнис 
инспирирана од успесите и неуспесите на Александар Велики, и 
која што книга требаше промоторите за странски инвестиции да им 
ја оставаат заедно со своите визит – карти и брошури на сите 
странски бизнисмени со кои ќе оствареа контакт.  
Идејата беше дека таква книга полна со интересни и корисни 

совети за подобар бизнис, оние што ќе ја прочитаа ќе ги наведеше 
да помислат дека во земјава живеат многу интелигентни луѓе и 
дека баш тука треба да инвестираат, оти – кај се паметните 
работници, таму е и профитот, нели. 
Од проектот ништо не бидна. А гледам, од денешна гледна 

точка, и странските инвестиции не нЀ преплавија нешто баш.  
Но, остана кај мене идејата за книга со поуки од успесите на 

Александар. И токму од истражувањето на историјата за неговото 
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време, лик и дело, како и од размислувањето за тоа кои поуки би 
биле содржани во таква една книга, се роди оваа книга што сега ја 
држите во рацете. Само што овде поуките не се изведени за 
подобар бизнис, туку во политичка смисла. 
И што врска има горенаведеново со насловот од ова поглавје? Е 

па има, оти муабетот од претходната страница се вртеше околу 
правилното брендирање. Кое, во свое време, за да го освои 
пазарот т.е. симпатиите на народите со кои владеел, го користел 
со голем успех и Александар Велики.  
Древниот историчар Plutarch во својот есеј „On the Fortune or the 

Virtue of Alexander“ ја оправдува сосема одлуката на Александар 
кога веќе ги освоил Персијците да го адаптира својот моден вкус 
на својата нова политичка позиција. Бидејќи тој повеќе не бил 
владетел само на Македонците, туку и на Персијците, тој решил да 
се облекува во облека која била некаква мешавина на 
карактеристичната облека од двете култури. Основната идеја му 
била дека кога, на пример, човек работи со бикови тој не треба да 
се облекува во црвено, и кога оди на лов во шума треба да носи 
некоја темна – зелена (камуфлажна) облека за да може да не ги 
вознемирува животните со кои сака да работи или да ги улови. 
Така и владетелот на една цивилизација не треба да се облекува 

како странец дојден од друга цивилизација, туку да го прилагоди 
својот надворешен изглед на оние со кои постојано е во контакт, 
за да тие може да го прифатат како сличен на себе. 
Во древните времиња, пред да се појават и да се рашират 

монотеистичките религии ширум целиот свет, меѓу припадниците 
на разните народи и култури имало голем степен на меѓусебна 
верска толеранција, што пак значи дека кога на пример, римската 
војска го освоила Египет, иако Римјаните за прв пат слушнале за 
богови со имиња како Amon Ra или Osiris тие немале проблем да 
принесуваат жртви и во нивните храмови и да искажуваат почит и 
кон нивниот култ. Ова затоа што тие нив сосема лесно ги 
„превеле“ во нивните Jupiter и Pluto и сметале дека боговите што 
Египќаните ги обожавале всушност се истите богови што тие 
самите ги обожавале, но под имиња на нивниот, латински јазик.  
Постои интересна теорија која објаснува зошто во ерата на 

политеизмот никогаш немало верски војни, а во ерата на 
монотеизмот припадниците на разните еднобожечки религии 
постојано војуваат меѓусебно под религиозен изговор. Тоа е затоа 
што политеистите верувале во истите богови под различни имиња, 
но монотеистите веруваат во различен бог, но под исто име.  
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Имено, бидејќи за монотеистите, Бог е еден и единствен, тој е 
уникатен и нема друг бог. Следствено, кога припадниците на друга 
вера, на својот Бог (кој, бидејќи и таму е единствениот е истиот 
бог) му припишуваат поинаков карактер од оној карактер што го 
има Бог во другата вера, доаѓа до спор околу тој чиј бог е токму 
вистинскиот и спрема кој другите (единствени) богови се лажни. 
Во древните времиња, древните (политеистички) народи го 

немале тој проблем и затоа, македонските војници кога градот 
Thebes во Грција го збришале од лицето на земјата, сепак ги 
оставиле тамошните храмови на грчката религија недопрени. 
Александар, кога сакал да го повика градот Tyre да ја признае 

неговата превласт, побарал од свештениците во тој град да му 
дозволат да влезе во нивниот главен храм и да му принесе жртва 
на нивниот бог Melqart, кој по митологијата за него бил сличен на 
Hercules, митолошки јунак – полубог од балканскиот фолклор, за 
кој секој народ си имал свое име, а грчкото му било Хераклес.  
Кaко тогашните Македонци го викале својот Hercules не знаеме 

со сигурност (можеби Arotos, според одредени извори), но моја 
претпоставка е дека голем дел од митологијата која нашите 
пагански предци ја имале за него ја пренеле во ерата на 
христијанството во приказните за Марко Крале (слично како што 
обичаите посветени на богот на виното, во грчкиот јазик викан 
Dionysius, во нашиот фолклор по крајот на паганската ера се 
преселиле во култот кон христијанскиот Свети Трипун, кој според 
официјалната приказна за него немал никаква врска со виното). 
Александар Велики, кога ја презел функцијата на владетелот на 

Персија покажал дека се однесува токму според барањата и 
стандардите што Персијците ги очекувале од своите цареви – тој 
дури му наредил на еден од неговите воени инжинери, Aristobulus, 
да ја реновира гробницата на основачот на персиската империја 
Cyrus the Great, објект кој за Персијците имал култно значење, а 
кој пoради разни причини, претходните персиски цареви го 
запоставиле и тој бил доста руиниран кога Александар седнал на 
престолот на кој некогаш седел Куруш (персиското име за Cyrus). 
Значи, Александар бил човек кој знаел да ги цени туѓите култури 

и да ги прифаќа оние обичаи и симболи кои му биле во корист и со 
кои можел да ја стекне полесно наклонетоста на покорените 
народи. Од ова можат да се изведе една битна поука за модерново 
време, за нас денешните Македонци и нашите политички водачи: 
Кога кај нас доаѓа до смена на владеачката партија, редовно 

сите проекти кои претходната власт ги спроведувала доживуваат 



 154

моментален застој и новата власт прави сЀ за да ги задуши или да 
ги дискредитира. Кога конечно, поради закинување на средствата 
за некоја активност воведена од претходната влада таа активност 
ќе колабира или ќе западне во тешки проблеми, преставниците на 
новата власт ја обвинуваат старата гарнитура дека тие уште на 
самиот почеток не ја обмислиле добро и дека токму поради 
грешките во самиот старт, проектот мора да се укине оти не е 
можно да се поправи и да стане продуктивен. 
Најфрапантен пример за вакво однесување кај нас беше 

некогашниот вмровски проект „Национална платежна картичка“ кој 
штом СДСМ во 2002та се врати на власт го отфрли сосема и дури 
го прогласи за криминален. Иако елементи за кривичен прогон 
никогаш не беа пронајдени во тој проект, додека да се врати ВМРО 
на власт, беше заборавен. Потоа, кога Груевски стана премиер, се 
пристапи на реактивирање на идејата (под друго име) и нејзините 
резултати ги гледаме сега секој ден кога одиме во било која 
продавница и кога плаќаме со електронска картичка. 

 
Резиме: Александар Велики знаел дека ако некоја територија и 

народ ги приклучува кон својата империја тогаш тој мора да ја 
земе и културата на тој народ, а не да ја отфрли. Затоа тој секогаш 
ги почитувал обичаите и сфаќањата на своите поданици од 
различен цивилизациски происход и секогаш се трудел своето 
однесување да го модифицира на начин кој не би бил сметан за 
навредлив од страна на оние чија наклонетост сакал да ја има.  
Штом некоја партија ќе дојде на власт, таа не треба да ги 

уништува добрите проекти кои биле започнати од претходната 
владеачка партија. Напротив, треба да ги преземе, да ги усоврши и 
кога тие ќе почнат да даваат позитивни резултати, да се пофали 
пред гласачите со зборовите: „да, тие го почнаа проектот, но не 
беа доволно мажи да го завршат. Моравме ние да дојдеме на 
власт, за да овој нивен проект, кој беше на чекор од фијаско, да го 
спасиме и да го претвориме во успех. Не е битно кој почнал нешто, 
битно е кој бил доволно способен да го заврши почнатото со успех 
и затоа, почитувани сограѓани, овој проект започна како нивен 
проект, но завршува како наш проект“. 

 Некои велат дека не треба да се китиме со туѓи пердуви. Но, ако 
веќе сме успеале да го фатиме петелот и да го искубеме, зошто да 
не се накитиме со неговите перја? Кога веќе самиот петел ќе 
заврши во лонец и потоа и на нашата трпеза, зошто пердувите да 
се фрлаат, кога може и тие да се употребат корисно?  



 155

Сети се на битката кај Gaugamela: она што се чини дека е 
добро за бојните коли е уште подобро за фалангата 
 
На почеток, еве една инспиративна приказна од зен – правецот 

на будизмот, приказна која во себе содржи една голема мудрост: 
Некој човек кој бил многу сиромашен живеел на село и имал од 

имот една мала куќичка, мала нива и само еден коњ. Со помош на 
тој коњ, тој правел сЀ: орал, носел производи на пазар, го 
изнајмувал за другите селани кои имале кобили да ги оплодува, и 
слично. Но, еден ден, коњот му побегнал во шумата. Се собрале 
неговите комшии да му изразат сочуство, оти знаеле дека тој за 
живот заработувал благодарение на тој коњ и дека за него и 
неговата фамилија отсега доаѓаат денови на сиромаштија и беда.  
Но, дошол и еден будистички свештеник кој наместо да му ја 

изрази и својата жал за загубата на коњот, му рекол „Не тагувај, ќе 
видиш, ова не е последниот ден од твојот живот“.  
По неколку денови, коњот самиот се вратил во селото и веднаш 

дошол кај својот сопственик, кој се радувал до небо, но уште 
порадосен бил кога сфатил дека коњот со себе довел и десетина 
убави, расни и млади кобили, кои кој знае од каде ги собрал 
коњот. За неколку месеци, за сите кобили се утврдило дека се 
бремени и родиле сите убави, здрави ждребиња кои човекот ги 
продал и заработил многу пари. 
Отишол човекот кај свештеникот да му се заблагодари за советот 

и да му се пофали дека всушност тоа што коњот негов побегнал и 
не било лошо, туку прекрасно нешто и дека тој сега сака да даде 
подарок за храмот на свештеникот, благодарност за судбината што 
му подарила таков паметен коњ. Но, свештеникот рекол: „Не се 
радувај, ќе видиш, ова не е последниот ден од твојот живот“. 
По неколку години, синот на човекот го јавал коњот (како што го 

јавал многу пати дотогаш), и коњот без причина нешто се налутил, 
и го фрлил момчето од грбот свој, па тоа си ги скршило двете нозе 
при падот. Таткото се налутил до срце и зел голем нож за да го 
заколе коњот кој го осакатил неговиот син. Но, во близина тогаш 
поминувал свештеникот и му рекол: „Не лути се, ќе видиш, ова не 
е последниот ден од твојот живот“. 
Веќе неколку недели подоцна, во селото дошол пратеник од 

царот кој со себе носел наредба сите момчиња способни да носат 
оружје да ги одведе со себе, во армијата на царот, оти се 
подготвувала голема војна. Бидејќи детото на човеков било со две 
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скршени нозе – не било земено со другите момчиња да оди во 
војна. Во војната сите кои биле регрутирани од тоа село загинале.  
Сфаќајќи дека со тоа што коњот го фрлил од грбот неговиот син 

всушност му го спасил животот, човекот му се заблагодарил на 
свештеникот повторно, но овој му возвратил: „Не благодари ми, ќе 
видиш, ова не е последниот ден од твојот живот“ 
Поентата на оваа зен – приказна е дека никогаш не може да 

знаеме дека некои работи кои на краток рок се порази, можеби на 
долг рок ќе бидат победи, или на краток рок се победи на долг рок 
ќе бидат порази. Тоа е главната суштина и оптимистичка порака на 
севкупниот зен – будизам (барем по мое сфаќање): дека никогаш 
не може да кажеме дека сме сигурни во сЀ, дека секогаш мораме 
да имаме верба во подобра иднина, дека секогаш мораме да 
најдеме баланс и да бидеме оптимисти и дека она што сега изгледа 
добро можеби во себе содржи потенцијал да се развие во 
трагедија, а воедно во најголемите несреќи можеби ќе најдеме 
нешто што ќе биде темел на нашата идна среќа. 
Што врска има приказнава со денешна Македонија? 
Србија во 1912та година ја почнала Балканската војна со основна 

цел да ја освои Македонија, но како нуспродукт на тој поход го 
освоила и Косово, заедно со сите Албанци кои тогаш живееле во 
него. И сите српски порази, проблеми и нервози во овој 21ви век 
се производ на тие српски победи и триумфи од раниот 20ти век.  
Бугарската владеачка елита во почетокот на XXти век била 

среќна што зграбила дел од македонската земја. Но, заедно со 
земјата таа зела и дел од македонскиот народ, и токму тие 
Македонци почнувајќи од ’20ите години на XXиот век започнале сЀ 
повеќе и повеќе да доминираат во политичкиот, културниот и 
економскиот живот на Бугарија. Практично, денешната бугарска 
елита во секое поле е речиси целосно составена од луѓе со 
македонско потекло! Поразот на некогашната бугарска елита во 
обидот да ја сочува својата позиција во бугарското општество е 
последица токму на нејзината победа од Првата Балканска војна. 
Кај Грците пак, токму освојувањето на Егејска Македонија и 

потребата таа по секоја цена да се сочува, го турна грчкото 
општество на патот кон тврдиот и непоправлив расизам и 
шовинизам. Кој пак со децении беше единствена  замена за 
решавање на вистинските економски и општествени проблеми во 
грчката држава. Ама во последно време, вистинските проблеми се 
вратија со полна сила и неодложно бараат решавање, кое мора да 
биде во склад со реалноста и да не содржи во себе ни капка 
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демагогија и национални фантазии. Грчката победа од 1912та 
година е извор на поразите кои допрва ќе следуваат за таа земја. 
Непосредно пред да започне големата битка кај местото викано 

Gaugamela (на територијата на денешен северен Ирак), персискиот 
цар Darius им наредил на своите инжинери да го израмнат 
нерамниот терен во околината т.е. секоја дупка да биде наполнета 
со земја и секое возвишување да се сведе на ниво на околната 
површина. Ова било направено со цел да им се обезбеди на 
бојните коли на Персијците максимална слобода на движење.  
Бојните коли – кочии влечени од коњи – биле сметани за 

најсериозна закана за противничката армија, но биле крајно 
неефикасни кога се движеле по нерамен терен, па за да им 
овозможи да дојдат до полн израз, Darius го подготвил теренот 
каде што требало да биде бојното поле, специјално за нив. 
Она што Darius не го знаел е дека токму и Македонците имале 

голема потреба од совршено рамен терен. Ова затоа што основата 
на армијата на Александар Велики ја сочинувала легендарната 
македонска фаланга, која се состоела од неколку илјади војници 
вооружени со долги копја и кои војници биле поредени во строго 
организирани колони и редови и така и се движеле, како валјак 
газејќи го пред себе непријателот.  
Но, слаба точка на фалангата било токму потребата војниците во 

нејзиниот боев строј постојано да останат во боевиот строј и да се 
движат заедно. Фалангата се сметала за бескорисна за употреба на 
бојни полиња каде што теренот бил полн со дупки (кои војниците 
требало да ги обиколуваат) или возвишенија (околу кои требало да 
кружат) што редовно предизвикувало разбивање на единствената 
линија на фалангата. Во тие „отвори“ на боевиот ред на фалангата 
во клучните мигови од битката можеле сосема слободоно да се 
вовлечат непријателски војници и потоа од зад грб или од страна 
да ја нападнат пешадијата вооружена само со долгите копја кои 
против такви напади биле неупотребливи. 
Впрочем, во битката кај Chaeronea, во која се соочиле 

македонската фаланга и грчката фаланга, Македонците победиле 
бидејќи со помош на еден итар маневар Филип II ги натерал 
Грците да помислат дека неговите војници бегаат и кога дел од 
грчките војници го напуштиле боевиот строј за да ги гонат 
Македонците, се отворила дупка во нивната фаланга низ која 
влегле неколку стотици коњаници под водство на самиот 
Александар (тогаш, само на 16 годишна возраст) кои потоа од зад 
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грб ги нападнале беспомошните елитни борци на непријателот и 
сите до последен ги масакрирале. 
На многу сличен начин била добиена и битката кај Gaugamela 

при што бојните коли на Персијците слободно јурнале со полна 
брзина кон првите редови на фалангата, но кога стигнале до таму, 
со еден вешт маневар биле „впиени“ во стројот и нападнати од 
страна и уништени. По ова, македонската фаланга можела 
слободно низ совршено рамното поле да се движи кон персиската 
пешадија која во должина била концентрирана сосема нееднакво  
Кога првите борбени редови на Персијците го примиле ударот на 

Македонците одредни крила од персискиот боев строј колабирале 
побрзо од некои други (едно крило дури успеало и да ја пробие 
фалангата и да ѐ нанесе големи загуби на својот дел). Токму во 
оној дел од персискиот боев поредок кој колабирал и каде што 
војниците тргнале во бегство, се „протнала“ коњичка единица под 
водство на Александар која за кратко време се приближила до 
кочијата на Darius кој, преплашен од таквиот развој на настаните, 
побегнал оставајќи ја својата војска без команда, по што сите 
негови војници се вдале во бегство. 
Битката кај Gaugamela била добиена со помош на непријателот 

кој приготвил за македонската фаланга совршени теренски услови 
за да таа ги покаже своите способности на максимално високо 
ниво. А самите Персијци со израмнувањето на теренот сметале 
дека на себе си прават добро. Очигледно направиле грешка во 
размислувањето, грешка која ја платиле со над деведесет илјади 
животи, при што од македонската страна загинале едвај 500 луѓе. 
Ај сега пак назад во модерниве времиња. Демократијата во 

нашата држава е проколнувана од многумина (претежно стари 
луѓе) кои сметаат дека во старите добри времиња се знаел редот:  
кој смее, а кој не смее да крева врева, да дели памет, да кажува 
свое мислење, додека денеска сЀ е измешано затоа што секој може 
да прави што сака, и особено да каже што сака.  
Едно време, велат носталгичарите, не можеле кафански пејачки 

да се појават на фестивал и да пејат свои песни, оти само оние 
„вистинските уметници“ имале право на такво нешто. Денеска, не 
само што за секоја спонзоруша која што претендира да биде 
пејачка е можно да се појави на фестивал, ами и ако не ја пуштаат 
на фестивалот, ако има доволно пари, може и самата да си 
организира фестивал т.е. концерт на кој ќе пее што си сака. 
Едно време, ако некој сакал да објави збирка поезија тој морал 

да помине низ неколку филтри и комисии по разните „СИЗови“ и 
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секретаријати каде што само академици ќе можеле да дадат 
одобрение пред да влезе во печат збирката поезија. А денеска бре, 
секое дете може да објави поезија (или не дај боже – проза), само 
треба да најде некој издавач (а еден куп ги има) кој ќе биде 
спремен да ја печати книгата му. Срамота! 
На времето, кога се знаеше редот, не можеше секој да се појави 

на екранот и да стане ТВ – ѕвезда, а сега кога имаме толку многу 
телевизии тоа е можност отворена за секого. Срамота! 
И она интернетот бре, срам да му биде на тој што го измислил и 

сЀ најмило да му се сотре. Секој будала може да направи свој web 
сајт и таму да објавува ама баш што ќе му се ќефне и најлошо во 
тоа е што секој кој што има пристап до интернет може да го посети 
тој сајт и да се запознае со ставовите на неговиот автор. Срамота, 
каде оди светов, младите луѓе знаат ли со ова демократијава! 
Моето прашање за луѓето кои размислуваат како во претходните 

редови што карикирав е: точно е дека денеска секој будала може 
да дојде до јавна промоција и да кажува што сака и да ги шири 
своите идеи. Баш секој будала. Но, тоа важи и за секој паметен 
човек. Ако имаш свои идеи кои се спротивни на нечии туѓи идеи и 
ако имаш пристап до интернет, што те спречува тебе и ти самиот 
да направиш свој web сајт и да ги промовираш своите ставови?     
 
Резиме: Александар за својата победа во битката кај Gaugamela 

во голема мера требало да му заблагодари на својот непријател 
Darius, кој подготвувајќи го бојното поле за максимално ефикасно 
користење на своите бојни коли, истовремено го подготвил и за 
максимално ефикасно користење и на македонската фаланга. 
Слободата на изразување преку интернет сама по себе ниту е  

позитивна ниту е негативна појава. Да, преку интернет секој 
будала може да каже што мисли и никој не може да го спречи во 
тоа. Но, и секој паметен човек може да каже што мисли, па на 
крајот, читателите ќе ценат самите кој е во право. 
Интернет просторот е преплавен со најразлични пропаганди: 

прогрчка, пробугарашка, антирелигиозна, прорелигиозна, лева, 
десна, конзервативна, либерална, патриотска, идиотска... 
Интернет е како рамното поле на Gaugamela на кое се соочуваат 

разните идејни „војски“. Полето само по себе нема никакво 
значење, освен што со својата рамност им дава можност на сите да 
дојдат до полн израз. Кој ќе победи, зависи од други работи. 
Тоа што на интернет нашите противници можат да ги кажуваат 

своите лаги, не нЀ спречува нас да ја кажуваме нашата вистина. 
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И по Thebes - Agis, а по Tyre – Gaza. 
 
По мое длабоко убедување, а во следниве неколку страници ќе 

се обидам и вас да ве убедам во тоа, зборот „стравопочит“ е 
најглупавиот збор во нашиот јазик. Глупав е оти е бесмислен, а 
бесмислен е оти е вистински оксиморон т.е. фраза спротивна сама 
на себе, небаре сте кажале „врел мраз“ или „искрена лага“ или 
„чесен политичар“ или нешто слично на тоа.  
Стравопочит – што е тоа? Дека некој од некого има страв, а во 

исто време го почитува оној од кого се плаши? Тоа нема логика, а 
дека е тоа така, погледнете ги примериве од Александар Велики: 
Прво, за Thebes и Agis. Првиот збор се однесува на името на 

грчкиот град – држава Thebes кој ја имал таа несреќа да го налути 
премногу младиот крал на Македонија и како казна за тоа 
непромислено однесување бил срамнет со земја, при што неговите 
жители биле или убиени или продадени како робови. Вториот збор 
е името на кралот на еден друг грчки град – држава, Sparta, човек 
кој се викал Agis и кој неколку години по разурнувањето на Thebes 
кренал едно големо востание против македонските окупатори на 
Грција и кое што нашите предци со големи напори го задушиле. 
Непосредно по стапувањето на власт на Александар, уште 

додека тој бил само Александар, а не и Велики, скоро сите 
ентитети на Балканот кои претходно ја признавале власта на 
Македонија се побуниле, барајќи независност. Меѓу тие побунети 
довчерашни поданици биле и граѓаните на градот Thebes, држава 
која во тоа време и покрај големите порази во војните против 
Филип, сеуште била богата и располагала со моќна војска.  
Токму тоа веројатно ги натерало Thebes – анците да помислат 

дека младиот наследник на страшниот и непобедлив Филип нема 
да се осмели да го наметнува македонскиот авторитет пак врз нив, 
но се излажале, и тоа се излажале со трагични последици. 
Веднаш по преземањето на власта во македонската држава 

Александар започнал со една енергична акција – балканска 
турнеја, модерно кажано – на воспоставување на стравопочит кон 
неговата личност кај соседните држави и народи. На крајот на 
оваа турнеја бил закажан и „настап“ во Грција, каде што после две 
децении мешање во политиката, Македонците имале и многу 
обожаватели, но и многу непријатели. Во Thebes концентрацијата 
на непријателски чуства кон Македонија била најголема и токму 
затоа водачите на овој град, кога Александар со својот „придружен 
бенд“ од дваесетина илјади војници се појавил пред нивните порти 
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и побарал од нив да „играат како што тој ќе им свири“, одбиле да 
му дозволат влез во градот и му порачале дека за него е најдобро 
да се врати од кај што дошол и да не доаѓа повторно во Грција. 
Ова од македонска страна било сфатено како навреда, по што 

Thebes – анците биле предупредени (за прв и последен пат) да 
размислат што прават. Како гест на добра волја, им било понудено 
на водачите на овој град да ги испорачаат иницијаторите на 
бунтот, некои си локал – патриоти по име Phoenix и Prothytes, и по 
нивната егзекуција, на останатите граѓани ќе им било простено за 
нивната безобразна постапка. Но, убедени во својата сила и во 
слабоста на војсководачот пред нивните порти, водачите на Thebes 
на оваа понуда одговориле со барање до Александар тој ним да им 
ги испорача своите офицери Philotas и Antipater, и дека потоа тие 
нему ќе му простат за тоа што дошол неповикан во Грција и дека 
ќе му дозволат да си оди дома во Македонија неповреден. 
Ваквиот одговор, толку многу го разлутил Александар што 

наредил да се започне со напад на градот, и по кратка битка, 
Thebes бил освоен, при што околу шест илјади негови жители биле 
убиени во борбите, а преживеаните околу триесет илјади (главно 
жени и деца) биле заробени и продадени како робови по пазарите 
ширум Балканот и Мала Азија. Сите објекти во градот, со исклучок 
на храмовите и куќите на луѓето кои останале лојални кон 
Македонија, биле разурнати. Thebes кој бил покрај Athens и Sparta 
еден од трите најмоќни градови во стара Грција – засекогаш 
исчезнал од грчката политичка сцена. 
Краткорочниот резултат бил воведување на „стравопочит“ во 

срцата на останатите Грци кои сакајќи да избегнат слична судбина 
за своите градови, му изразиле целосна подршка на Александар и 
со полни усти го фалеле неговиот план за поход кон Персија. 
Падот на Thebes се случил во 335 година пред нашата ера. Само 

две години подоцна, во 333 г.п.н.е. Грците пак се кренале на 
востание. Во тоа време, Александар веќе бил длабоко навлезен во 
персиската територија и веќе ја имал добиено битката кај Issus, па 
не можел да се враќа назад за да ја смирува побунетата Грција 
повторно. По поразот на Персијците кај Issus, нивните дипломати 
контактирале со кралот на Sparta, амбициозниот Agis, кому му 
исплатиле огромна сума пари со која тој регрутирал во својата 
армија илјадници платеници и – им објавил војна на Македонците.  
Додека Александар бил во Азија, со сите државнички работи во 

Европа раководел Antipater, еден од најблиските соработници на 
Филип II, кој токму во времето кога Agis го започнал својот бунт, 
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се занимавал со справување со некои ситни нарушувања на редот, 
мирот и јавната безбедност во крајниот источен дел на Балканот. 
Но, откако со помош на својата платеничка војска, купена со 

неброени пари од персиските ризници, Agis го ослободил островот 
Крит, од каде што собрал и нови доброволци за својата востаничка 
армија, Antipater бил принуден да му обрне повеќе внимание на 
овој човек. Прво испратил мала војска да се справи со него, но таа 
била поразена, по што практично цела јужна Грција им се 
придружила на востаниците. Antipater сфатил дека ситуацијата е 
сериозна и самиот, на чело на речиси 40.000 војници се упатил кон 
побунетите територии и во една исклучително крвава битка, 
откако го убил Agis и другите водачи на востанието и ја истребил 
скоро целата војска на Sparta, го задушил востанието.  
Седум години подоцна, Грците повторно ќе кренат востание. И 

тоа било задушено, повторно од страна на истиот македонски 
генерал, кој во тоа време, по смрта на Александар, веќе сериозно 
бил на пат да се прогласи себеси за крал на Македонија. 
Поентата е: Македонците го срамниле Thebes со земја, и ги 

испоубиле или продале како робови неговите жители. Тоа требало 
да влее стравопочит кај Грците, но влеало само страв помешан со 
силна омраза која резултирала, само две години по масакрот во 
Thebes, да се крене ново грчко востание. И тоа било задушено и 
проследено со масовни репресалии, но седум години подоцна, пак 
се кренале Грците на востание. И тоа востание било задушено, но 
во наредните децении, Грците ќе продолжат крвнички да ги мразат 
Македонците, и кога Римјаните ќе започнат војна со Македонија, 
токму Грците ќе станат првите и најверни сојузници на Рим. 
Втор пример: Tyre и Gaza. Првиот збор се однесува на градот во 

денешен Либан кој во нашите книги по историја се нарекува Тир, а 
вториот збор е името на градот кој се наоѓал блиску до местото 
каде што денеска се наоѓа „појасот Газа“ (the Gaza strip), место 
каде со децении Палестинците и Израелците водат жестоки борби. 
Битката за Tyre, од сите опсади што ги водел Александар, била 

најдолгата и најкрвавата. Градот паднал по речиси седум месеци 
постојани македонски напади, а потоа неговите жители биле или 
испоубиени, или продадени како робови т.е. Tyre ја доживеал 
сосема истата судбина како Thebes неколку години пред тоа.  
На едвај двеста и педесет километери јужно од тој град, само 

неколку месеци подоцна, Македонците го нападнале и градот Gaza 
чија што опсада траела пократко од онаа врз Tyre, но била 
подеднакво  крвава. Градот бил заземен по жестоки улични борби 
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меѓу неговите бранители и македонските напаѓачи, при што 
практично сите мажи во градот биле убиени, а жените и децата 
биле продадени како робови.  
Поуката и од овие две битки е идентична со онаа од Грција, со 

Thebes и Agis: жестоките казни врз непослушните и непокорните 
ни малку не ги исплашиле нивните соседи да не креваат востанија 
или да не пружаат отпор.  
Ај сега одиме во модерниве времиња: во соседна Србија, кон 

крајот на XVIIIиот век имало потполно безвластие, политички хаос 
со непостоење на централен авторитет кој би гарантирал правна 
сигурност за населението во тој регион, што довело до тоа 
припадниците на вооружените сили на Отоманското царство да 
прават бројни „зулуми“ – киднапирања, силувања, изнудувања, 
кражби и убиства – врз српското население. Оваа состојба станала 
толку неподнослива што во почетокот на XIXиот век, Србите се 
кренале на востание кое во нивната историја се вика „Први српски 
устанак“. Овој бунт бил крваво задушен, со спроведување на уште 
поголеми зулуми од страна на Османлиите. Со тоа, тие се надевале 
дека ќе им влеат стравопочит на Србите. Арно ама, само неколку 
години по Првиот, уследил и „Други српски устанак“, по кој, 
турската власт таму засекогаш престанала. 
Во Србија, оваа лекција германските нацисти во Втората светска 

војна повторно морале да ја научат. Соочени со партизанскиот и 
четничкиот бунт против нивната окупација, нацистите започнале 
да стрелаат по сто Срби – сосема невини цивили – за секој 
Германец кој што ќе бил убиен од страна на бунтовниците.  
Познати се оние масовни стрелања на ученици во градот 

Крагуевац, при што бројот на убиени деца се броел во стотици, но 
крајниот резултат бил што не само што отпорот против нацистите 
не се намалил, туку сЀ повеќе и повеќе Срби се приклучувале кон 
движењето на отпорот. И еден ден, партизаните победиле. 
Во некогашниот СССР, диктаторот Сталин наредувал цели народи 

да бидат депортирани од нивните вековни огништа во логорите во 
Сибир. Еден од тие народи биле и Чеченците, кои според сите 
податоци, најмногу жртви дале за да го смират бесот на Сталин 
поради нивното наводно симпатизирање на Германците за време 
на Втората светска војна. Шеесет години подоцна, токму најголеми 
маки модерната руска држава сеуште си има со – Чеченците. 
Во Виетнам, за време на војната со Американците во ’60ите 

години од XXиот век, три милиони Виетнамци, повеќето од нив 
цивили, загинале при воздушните напади на американските авиони 
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и хеликоптери врз виетнамските градови и села. И покрај тоа, 
Американците ја загубиле таа војна, бидејќи масовните егзекуции 
немале ама баш никакво влијание врз борбениот морал на 
локалните жители, кои во сЀ поголем број, по секој нов масакр, се 
приклучувале кон борците за слобода на Виетнам. 
И така, дојдовме до настаните во Гостивар од 1997та година. Се 

сеќавате сигурно, баш истиот ден кога тогашната влада го 
девалвираше денарот, како диверзија која требаше да го одврати 
вниманието од таа масовна кражба врз целиот народ, беше 
изведена полициска акција во Гостивар каде што по симнувањето 
на истакнатите албански знамиња на јарболите пред општинската 
зграда, се случија демонстрации по кои илјадници локални жители, 
Албанци, беа брутално претепани од страна на тешко вооружените 
македонски полицајци.  
Четири години подоцна, се виде крајниот резултат од таквата 

„успешна енергична акција“ – македонската влада го потпиша 
рамковниот договор токму по неуспехот да се стави под контрола 
бунтот на ОНА кој беше масовно подржуван од етничките Албанци.   
Многу луѓе мислеа за време на војната од 2001та година, дека 

токму фактот што во Тетово и околината, а не во Гостивар, се 
водеа најжестоките борби со ОНА, е доказ дека полициската акција 
од 1997та година била успешна. Имено, Албанците во Гостивар беа 
претепани, со тоа им беше влеана стравопочит и тие во 2001та 
година не правеа проблеми. Тетовските Албанци не беа тепани и 
затоа тие правеа проблеми.  
Следствено, сметаа многу луѓе тогаш, требаше уште на време 

сите Албанци во Македонија да го јадат стапот, за да сфатат кој е  
газда во државава и да не се бунат. Ако сите беа премлатени на 
време, немаше никој да крева бунт во 2001та. Ама ова е погрешна 
логика која што нема поткрепа во фактите. 
Бидејќи, во 2001та година, немавме војна ниту во Дебар, ниту во 

Струга, ниту пак во општината Сарај, а таму никогаш немаше 
масовни полициски премлатувања на тамошните Албанци. Но, 
имавме војна во Липково, Арачиново и Тетовско. Ако тепањето на 
Албанците беше превентива за војна, зошто тогаш немаше војна и 
во „нетепаните“ средини? Што таму ја спречи војната? 
Слично, во Косово каде за време на владеењето на Милошевиќ 

тепањето на албански цивили од страна на српската полиција 
беше редовна пракса, требаше ама баш никаква војна да нема. А 
таму излезе баш најголемата војна. 
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Или земете го Израел и неговата политика кон Палестинците. И 
покрај тоа што практично нема Палестинец кој што не лежал во 
израелски затвор, или што не загубил некој близок роднина во 
некој напад на израелската војска врз палестинските населби – пак 
отпорот на Палестинците во изминативе децении не само што не 
стивнува туку сЀ повеќе се засилува.  
Примери вакви има безброј ширум светот и низ сите историски 

епохи кои ја потврдуваат мојата теза во ова поглавје, но поуката е 
секогаш иста и таа следува во продолжение: 

 
Резиме: Александар никогаш во својата кариера на освојувач не 

сфатил дека со страв не се гради почит. Оние кои му пружале 
отпор ги масакрирал и нивните градови ги разурнувал. Сепак, тоа 
не влијаело воопшто кон другите негови непријатели да се 
покорат. Онаму каде што Александар настапувал како ослободител 
тој бил почитуван, но секаде каде што настапувал како освојувач 
тој бил мразен и напаѓан. 
Според некои тврдења, само 1% – 2% од населението во било 

која земја, има хронични асоцијални тенденции, т.е. тоа е базата 
од која се регрутираат психопати, криминалци и домашни 
предавници. Тие луѓе сепак во најголем дел од времето се држат 
под контрола оти се плашат од државаниот апарат за принуда т.е. 
полицијата и безбедносните служби.  
Со тие еден или два проценти од населението може и мора да се 

владее со сила и влевање страв, но со десет или дваесет проценти 
тоа е сосема невозможно. Затоа што никој никогаш не ја почитува 
апсолутната власт. Никој никогаш нема почит кон некој кој 
постојано ги наметнува своите одлуки со употреба на сила. Луѓето 
инстинктивно знаат дека власта која денеска смета дека има право 
да те истепа, утре ќе смета дека има право и да те убие или барем 
да ти ја земе куќата и твоите деца да ги истера на улица.  
Бидејќи никој не може постојано да живее во страв за својот 

живот, секогаш кога ќе се појават бунтовници против таквата 
власт, тие добиваат масовна подршка. А како што историјата 
редовно покажува, на бунтовниците токму масовната подршка од 
локалното население е она што најмногу им помага да победат. 
Стравот не создава почит, тој само раѓа омраза. А омразата и 

почитта меѓусебно се исклучуваат. Праведноста е единствениот 
начин да се стекне нечија почит. Почитта е, на долг рок, 
единствениот начин со некого да се владее во мир. 
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И повторно сети се на битката кај Gaugamela: бори се со 
Darius, а бојните коли остави ги за фалангата 
 
Како што може и да се претпостави од насловот, во ова поглавје 

нешто ќе биде кажано за потребата секогаш да се согледаат 
приоритетите и да се посвети потребното внимание за справување 
со нив. Како што впрочем и самиот Александар Велики го направил 
тоа во најголемата и најзначајната битка во неговиот живот, 
битката на англиски викана The Battle of Gaugamela.  
Во оваа битка, во која што според најконзервативните проценки 

Македонците се соочиле со три пати побројна персиска армија, а 
според најлибералните со неверојатни дваесет пати поголема 
војска, Александар извојувал голема победа главно поради тоа што 
уште од самиот почеток на битката се концентрирал на тоа да го 
убие непријателскиот крал. Бидејќи кралот на Персијците се викал 
„шах“ (на персиски јазик), можеме да речеме дека Александар на 
бојното поле кај Gaugamela сакал на Персија да ѐ зададе шах – мат 
(„кралот е мртов“), или со боксерски јазик кажано – нокаут.  
Но, не се случило ни шах – мат ниту пак нокаут, затоа што 

Darius, царот персиски, побегнал од бојното поле, оставајќи ги 
своите војници без команда и со тоа препуштајќи му ја победата на 
Александар. Кога македонскиот крал, следен од елитната единица 
на македонската коњаница, јурнал директно кон делот од боевиот 
строј во кој се наоѓал токму Darius и кога пред неговиот налет како 
снопје паѓале сите телохранители на персискиот цар кои ќе 
застанеле во одбрана на својот владетел, Darius се исплашил за 
својот живот и се вдал во бегство. Александар почнал да го гони, 
но само што тргнал по него, дошла порака од генералот Parmenion 
дека одредени делови од македонскиот боев ред се во тешка 
положба, нападнати од Персијци кои сеуште не слушнале дека 
кралот им побегнал од битката, па Александар морал да се врати 
заедно со своите придружници назад на бојното поле за да ѐ 
помогне на својата пешадија. 
И покрај тоа што Александар не ја исполнил својата првобитна 

намера – убивањето на непријателскиот крал – сепак битката била 
добиена. Затоа што целта била остварена, оти суштината на 
идејата била со смртта на Darius да се обезглави персиската страна 
што и навистина се случило, со таа разлика што персискиот цар 
само побегнал од бојното поле, а не бил и убиен. Како и да е, да 
не го фокусирал Александар својот напад токму врз Darius, сигурно 
тој немало да побегне.  
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Персиските бојни коли кои биле (според античкиот историчар 
Arrian of Nicomedia) двеста на број и кои требало да бидат 
најсилното оружје на Персијците во оваа битка, биле испратени во 
фронтален јуриш кон фалангата уште во почетокот на битката, но 
благодарение на навремено дадените наредби од Александар, тие 
немале ама баш никаков ефект. Фалангата просто се „отворила“ за 
да влезат во нејзиниот боев строј кочиите и потоа од страна 
(бочно) со помош на долгите копја биле убиени коњите што ги 
влечеле колите и луѓето кои ги управувале колите. 
Поуката од македонската победа во битката кај Gaugamela е 

многу едноставна (на прв поглед барем), но еве уште еден пример 
кој ќе ни помогне поуката од ова поглавје да ја направиме нешто 
поинспиративна за сегашната македонска ситуација: 
Кога во првите месеци по преземањето на власта Александар 

заминал во северните делови од Балканот за да ги стави под 
контрола тамошните побунети племиња, дошол до него глас и дека 
извесно племе кое живеело на територијата на денешна Србија и 
чии име на англиски е Autariatians, планирало да го нападне на 
неговиот пат кон Illyria. Во Illyria пак, го чекала значајна војна со 
западните соседи на Македонија, кралот на Illyrians, младиот Clitus 
син на Bardylis  (оној Bardylis чија што војска Филип II своевремено 
лом ја направил во крвавата битка во близина на Охридското 
Езеро), и Glaucias, кралот на племето Taulantians, кои што решиле 
да кренат заедничко востание против македонската доминација.  
Поминувајќи низ земјата на племето Agrianians, кои што уште од 

времето на Филип биле верни сојузници на македонските кралеви 
(и чии што потомци, денешните жители на регионот од Крива 
Паланка до Пехчево исто така беа во првите борбени редови во 
војната од 2001 – та), Александар го запрашал кралот на Agrianians 
кој се викал Langarus, кои се всушност тие Autariatians – биле толку 
мали и безначајни што дури и Александар прв пат слушнал за нив. 

 На ова прашање, Langarus му одговорил дека тој не мора да се 
секира ич за нив, оти тие се најголемите слабаци и страшливци на 
Балканот и дека Александар слободно може да продолжи по патот 
за Illyria каде го чекале поважни работи, а со Autariatians – ите ќе 
се справел лично тој, Langarus и неговите Agrianians. 
Значи, Александар од самиот старт на своето владеење па до 

самиот крај на својот поход инстинктивно сфаќал дека треба да не 
си го губи времето со работи кои други луѓе може да ги завршат за 
него, туку да се концентрира на работите кои неговите војници или 
сојузници не можат да ги завршат сами. Ова е многу битна поука. 
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Ете затоа секоја посериозна партија има свој портпарол, за да не 
мора самиот лидер кој е зафатен со други поважни работи (барање 
финансиери за изборната кампања, чии што имиња нема да ги 
објави по победата на изборите) да одговара на секое новинарско 
прашање или да се кара јавно со портпаролите на другите партии. 
Ете затоа големите сили се трудат да стават што е можно повеќе 

мали држави во својата сфера на влијание, за ако дојде до војна 
некаде, да може со тајно испраќање на оружје пред војната до 
една од страните, да се занимаваат министерствата за одбрана на 
малите држави, а да не си ги валка рацете големата сила. 

 Ова се општопознати и очигледни работи, а идејата на оваа 
книга не е да ги повторува нештата кои секому му се јасни, ами да 
каже нешто ново и да ги испровоцира своите читатели да мислат 
поинаку. Во таа насока би сакал да ја изведам и поуката од оваа 
глава, која поука има врска со развојот на нашето образование, 
намалувањето на бирократијата и се разбира – спортот. 
А во основата на решението за овие прашања лежи она што се 

вика на англиски The Pareto Principle, една многу интересна 
забелешка на италијанскиот социолог од почетокот на XXиот век 
Vilfredo Pareto, кој што тврдел дека во тогашното италијанско 
општество „само 20% од луѓето поседуваат 80% од сето богатство 
во државата“ или дека „само 20% од земјоделците произведуваат 
80% од сите земјоделски производи кои се продаваат на зелените 
пазари“ и слични изјави кои не секогаш биле поткрепени со 
статистички факти, но принципот во голема мера го погодил.    
За наши услови тој принцип би можел да се формулира како: 

„99% од сите грешки во владеењето ги имаат направено само 1% 
од политичарите“ или „само 1% од сите криминалци извршуваат 
99% од вкупниот криминал во државата“. Ако се прифати оваа 
логика, за да се обезбеди посигурно општество треба само да се 
најдат тие 1% најактивни криминалци и 1% политичари со 
најголем талент за демагогија и ако се отстранат од политиката и 
од криминалот ќе се намали лошото владеење за цели 99% и 
кривичните дела за ист толкав степен. (намерно ги ставив и 
помешав политичарите и криминалците во ист пасус) 
Но, за спортот, администрацијата и образованието ми беше 

зборот, нели? Како да ги подобриме нив, со помош на принципот 
на Vilfredo Pareto кој е во директна врска со тактиката на 
Александар Велики во битката кај Gaugamela кога тој правилно 
заклучил дека „99,999% од борбениот морал на Персијците зависи 
од присуството на бојното поле на само 0,001% од нивните луѓе – 
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еден човек од сто илјади, самиот крал Darius лично“ и фокусирајќи 
го своето внимание врз справувањето со тој 0,001% тој ја добил 
битката уништувајќи им 99,999% од еланот на Персијците. 

  Прво за спортот: не ме фаќајте баш за точните бројки, но мене 
ми се чини дека 90% од сите успеси на било кое ниво на 
натпреварување нашата држава ги има остварено во само 10% од 
сите спортови со кои активно се занимаваат разните спортисти во 
земјава. Затоа, наместо да фрламе пари без врска за финансирање 
и промовирање на сите спортови, ајде да се фокусираме за оние 
два – три спорта во кои знаеме дека можеме да постигнеме успеси 
вредни за инвестиција во нив. 
Или за кратењето на бирократијата: сите тие процедури во 

крајна линија се создадени за да се спречи избегнувањето на 
даноците, нели? Но, со тек на време, ми се чини дека таа цел се 
заборавила и дека сега административниот товар што ја притиска 
економијата наша во најголем дел нема никаква смисла и треба 
сосема да се укине. Сакам да кажам, сигурен сум дека 95% од сите 
формулари, лиценци, дозволи, мислења, супервизии, и други 
бирократски процедури и документи служат само за да се соберат 
максимум до 5% од вкупната сума во буџетот. Ако компаниите ги 
ослободиме од потребата да се занимаваат со тие процедури, ги 
ослободуваме од 95% од нивните административни трошоци, а при 
тоа во буџетот само 5% ќе опаднат приходите, и тоа само во прво 
време, но потоа, со заштедите во економијата и со инвестирање на 
тие заштеди, ќе се потикне развојот и потоа повеќе даноци ќе се 
влеваат во државниот трезор. 
Или за нашата надворешна политика. Ние погрешно мислиме 

дека 90% од нашата дипломатска активност е поврзана со 
интегрирањето во евроатлантските структури, па затоа имаме 
посебен заменик – премиер за тие прашања да ги координира. Ма 
не, за нас 99% од сите надворешно политички аткивности се 
поврзани со само едно прашање – Грците. Затоа, треба во владата 
да се организира посебен сектор за справување со нив. 
Или еве, конечно она што е најважно во земјава – развојот на 

образованието без кое нема развој на општество на знаење без 
кое нема иднина за Македонија. Секој од вас би се согласил со 
мене, дека 99% од она што се учи во нашите училишта и што 
мораат сите деца да го учат е корисно и потребно само за 1% од 
сите ученици. Ова се однесува практично за сите предмети, но јас 
како некогашен добитник на државна стипендија за освоено прво 
место на меѓународен натпревар по математика не можам, а да не 
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се фатам токму за тој предмет. Она што ќе го кажам за него важи 
горе – доле и за другите школски содржини. 
Математиката е клучна за развој на математичката логика кај 

учениците и без човек да биде добар математичар, без да ја 
разбира математиката и нејзините принципи и техники, тој не 
може да се надева ни во сон дека ќе стане инжинер еден ден. Во 
било кое поле од инжинерството, од геологија до информатика и 
од агрономија до електроника, секаде си треба математика. 
Сепак, од оние 20 – 30 илјади матуранти кои секоја година (би 

можеле да) се запишуваат на факултет колкумина ќе се запишат 
на некој факултет од кој ќе излезат како инжинери? Сегашниот 
број е помал од илјада бруцоши годишно, а и од нив, не сите 
завршуваат со студиите, при што главна причина е немањето на 
соодветно знаење од математиката. 
А во нашите средни училишта скоро секој ден се малтретирани 

речиси 80.000 деца со математички лекции кои ниту ги разбираат 
(оти немаат интерес за тоа) ниту пак ќе им требаат (оти не 
планираат да одат на инжинерски факултет, каде што единствено 
има примена разбирањето на концептот за интеграл или извод од 
некоја функција). Ај што децата се тормозат со тоа, се тормозат и 
професорите по математика (оти тешко е да се одржи наставниот 
елан во ситуација кога пред себе имаат клас од 30ина ученици од 
кои еден или двајца слушаат внимателно), а и оние ученици кои 
сакаат да научат математика не можат да се концентрираат на 
часовите оти треба да седат во иста училница заедно со 20 – 30 
други ученици кои не ги интересира предметот и кои од досада, 
прават врева која многу ги деконцентрира заинтересираните. 
Тука никого не омаловажувам и сметам дека никој не е крив, 

туку само системот е лошо поставен. А бидејќи системот е лошо 
поставен, тој дава и очајно лоши резултати – нација чии млади ги 
избегнуваат инжинерските факултети, практично единствените 
факултети кои можат да дадат кадри за индустријата и толку 
посакуваните странски инвестиции. Како да се промени системот 
со цел да се поттикне знаењето на математика кај младите луѓе, со 
што практично се отстранува најголемата пречка за нивно 
насочување кон техничките науки? 
Просто: да ја исфрлиме математиката од наставните програми и 

да ја претвориме во чист бизнис од кој сите вклучени ќе имаат 
финансиска корист! Деталите околу оваа радикална идеја можете 
да ги најдете во главата од првата половина на книгава, онаа со 
наслов „Послушај го Филип: оној кој пее - тој не владее, и оној кој 
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владее - тој не пее“, а јас тука би додал само дека со мојот 
концепт за реформа на математичката едукација воопшто никој, 
ама баш никој не губи: оние професори и наставници по 
математика што ќе останат без државна работа ќе најдат веднаш 
работа во приватните школи за математика каде ако се квалитетни 
како предавачи ќе добијат фактички многу поголеми плати од 
сегашниве; оние ученици кои се природно надарени за математика 
но кои сега имаат тешкотии во учењето поради лошата атмосфера 
во училниците ќе можат на мира да го градат своето знаење и плус 
ако се навистина талентирани и трудољубиви ќе заработуваат и 
солидни плати за тоа; огромното мнозинство од децата во 
државните училишта кои не се заинтересирани за математиката 
(бидејќи навистина и не им треба) ќе се ослободат од тој „гњавеж“ 
и ќе може своето новоздобиено слободно време да го посветат на 
нешто друго што повеќе ги привлекува; и да не ја заборавиме и 
државата конечно, која што ќе треба да го финансира тој проект, и 
која за своите вложени неколку десетици милиони евра ќе добие 
стабилен извор на над две илјади бруцоши годишно со солидна 
математичка основа за техничките факултети. 
За неколку години, со зголемувањето на профитабилноста на 

македонската индустрија со помош на тие нови, млади, паметни 
инжинери, парите инвестирани во оваа реформа на образованието 
навистина ќе се повратат многукратно во буџетот. 

 
Резиме: Александар бил роден како Македонски, но станал 

Велики затоа што знаел дека големиот рибар треба да лови големи 
риби и никогаш своето време не си го губел со решавање на 
проблемите за кои знаел дека има доволно стручни соработници 
кои ќе ги решеле тие проблеми по негова наредба. 
Александар Велики инстинктивно го разбирал и применувал 

принципот на Vilfredo Pareto што во неговиот случај гласел: „99% 
од моите непријатности ги предизвикуваат само еден процент од 
моите непријатели“. Секогаш се трудел да ги уништи тие 1% од 
непријателите, со што автоматски се ослободувал и од 99% од 
своите непријатности. 
Овој принцип можеме и ние да го примениме во насока на 

подобрување на многу аспекти од нашето општество. Уште само да 
сфатиме дека 99% од колективната енергија ни ја трошат 1% од 
темите кои се лесно решливи со малку креативност и интелигентно 
раководење со ресурсите.  
А можеби токму тоа малкуто ни фали, а? 
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За разлика од Parmenion, Александар не прифаќа примирје 
со поразените. Затоа што е Александар, а не е Parmenion. 
 
Во спорот со Грција околу нашето име и нашето национално 

достоинство, треба ли да попуштиме? Или можеби пак треба да 
издржиме и понатаму цврсто да го чуваме и сочуваме она што е 
наше и само наше? 
Еве, да видиме што ќе добиеме ако попуштиме: ќе можеме 

веднаш да влеземе во НАТО, а приближувајќи се кон ЕУ и 
европските развојни фондови ќе ни бидат многу попристапни, 
меѓународниот притисок врз нашата држава ќе опадне, ќе се 
доолабави и дорелаксира меѓуетничката состојба во земјава... 
Дури и ако претпоставиме дека во сите овие медено – млечни 

ветувања има максимално количество вистина (а не дека некои 
работи нема баш така да испаднат како што ни ветуваат денеска) 
треба, пред да го донесеме конечното решение за попуштање, да 
се запрашаме едно многу логично и сериозно прашање: а што ќе 
добиеме ако не попуштиме? 
Што би сторил Александар Велики во ваква ситуација? Еве што: 
Кратко време по големата македoнска победа над Персијците во 

битката на англиски викана The Battle of Issus, во која покрај 
огромните човечки загуби во убиени и заробени војници, 
персискиот цар Darius ги изгубил и својата мајка, сопруга и ќерка, 
кои паднале во рацете на Александар откако Darius кукавички 
побегнал од бојно поле, значи кратко време по таа славна победа, 
до македонскиот крал пристигнало едно многу интересно писмо 
испратено од самиот Darius. 
Во ова писмо тој го замолил македонскиот лидер да му ги врати 

мајката и жената и да склопат тие двајца мир, а во знак на 
признавање на победата на Македонците Darius се согласил на 
Александар да му ја отстапи на користење и плодоуживање 
западната половина на својата империја (териториите на кои 
денеска се протегаат државите Турција, Ирак, Сирија, Либан, 
Израел, Јордан и Египет), огромна количина злато и сребро од 
персиските ризници, како и да му ја даде својата ќерка за жена. 
Александар за мислење околу оваа понуда го запрашал 

најискусниот од своите соработници, стариот волк од ерата на 
Филип и заменик командантот на македонската војска во походот 
во Азија, генералот Parmenion. Овој му одговорил дека предлогот е 
навистина примамлив и дека со неговото прифаќање ќе биде 
постигнат мир меѓу двете завојувни страни, и тоа мир од кој 
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македонската страна исклучително ќе профитира. Своето мислење 
за понудата за мир Parmenion го запечатил со славните зборови: 

„Да бев јас Александар“ – рекол Parmenion – „ќе прифатев“ 
„И јас ќе прифатев“ – одговорил Алексадар – „да бев Parmenion“.  
Со ова на стариот генерал му било ставено до знаење дека 

војната продолжува до безусловниот пораз на персискиот цар и 
потчинувањето на неговото кралство под македонска власт. 
А и зошто би одлучил Александар да го прифати понуденото од 

Darius кога самиот имал прилика да види колкаво богатство во 
своите ризници крие персискиот цар. Лично Parmenion непосредно 
по битката кај Issus бил испратен на чело на една елитна коњичка 
единица експресно да стигне до градот Damascus (цели 350 
километри на југ) каде што бил сместен штабот на Персијците и 
таму да ги заплени парите што Darius ги носел секогаш со себе.  
Древните историчари ни кажуваат феноменални бројки за она 

што било запленето: 55 тони злато, неутврдена (но огромна) 
количина сребро, 329 робинки – еротски танчарки, 306 робови –
готвачи, многубројни други робови, и едно чудо скапоцени 
ткаенини, мебел и зачини, и за сето тоа да се врати назад на север 
во кампот на македонската војска, Parmenion ангажирал бројка од 
неверојатни 7.000 магариња (и мулиња) за транспорт. 
Александар запрепастен од заробените количини сигурно си 

помислил: ако ова го носи царот на Персија постојано со себе каде 
и да оди, кој знае уште колку многу има во ризниците богатства?  
И затоа, соочен со предлогот за мир, со великодушната понуда 

на најмоќниот човек на светот, на кралот на сите кралеви – како 
што горделиво се нарекувале самите себеси персиските владетели 
(во тој дух е и денешната фраза „меѓународна заедница“ која за 
себе ја користи групата од исклучиво западни земји), Александар 
немал друг избор освен да заклучи дека војната мора да продолжи 
до конечната победа и преземањето на целата империја на Darius 
и заграбувањето на сето злато и сребро во трезорите на Персија.  
И така дојдовме до сегашното време, до нашиот спор со Грците и 

нивните великодушни понуди за членство во ЕУ, НАТО, визни 
олеснувања, инвестициски циклуси, добрососедски односи, 
кредити, грантови, европски развојни фондови - сЀ тоа да биде 
наше ако само се откажеме од името и од нашата историја. 
Можам да претпоставам како би реагирале денешните 

македонски (претежно леви) политичари ако Александар би ги 
запрашал нив дали би ја прифатиле понудата на модерниве Грци: 
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„Да бевме ние Александар, ние ќе прифатевме“ – велат нашите 
модерни македонски проевропски и евроатлантски политичари. 

„Да бев јас безидеен лузер, закоравен страшливец и потполн 
идиот, значи да бев јас македонски политичар од вашиот тип, и јас 
ќе прифатев“ – им одговара презриво Александар Велики.  
Зошто Александар не би го прифатил предлогот на Грците кои 

тие ни го нудат нам во замена за нашето достинство? Затоа што 
Александар знаел дека ниту едно богатство што ќе ти го понудат 
оние кои очекуваат пораз не може да биде поголемо од 
богатството што самиот ќе го заработиш ако оствариш победа. 

 
Резиме: Александар Велики имал можност веднаш по својата 

голема победа против Персијците, онаа во битката кај Issus, да 
добие и да одбие великодушна понуда за мир од страна на 
персискиот владетел. Тој ја одбил понудата оти знаел дека она 
што Darius му го нуди е ништо во однос на она што Александар 
можел самиот да го добие ако издржи во борбата до победата. 
Ова важи и за нас сегашните Македонци, за нашиот спор со 

Грците и за великодушните понуди кои тие ни ги предлагаат, или 
во нивно име ни ги нудат нивните странски и домашни платеници 
само ако се предадеме во нашата борба за човечко достоинство и 
национална егзистенција. 
Идејата е дека Европа ќе нЀ прими ако го смениме името. Баш 

обратно. Ако не го смениме името, за да опстанеме ќе мораме 
економски и политички да се развиеме толку многу што ние Европа 
и нејзините вредности ќе ги примиме практично, а не само 
декларативно и формално. Европа и да сака не може да ја прими 
Македонија ако првин Македонија не ја прими Европа, не 
бирократско – комесарската, туку онаа вистинската, Европа на 
хуманистички вредности и цивилизациски сфаќања, демократска и 
легалистичка. Да не го менуваме името, оти токму неменувањето  
и сите последици од тој чин ќе ни помогнат да станеме вистински 
Европејци. Токму тоа.  
Бугарија и Романија влегоа во ЕУ пред да станат европски 

држави внатрешно во својот општествен систем. Швајцарија и 
Норвешка беа „европски“ и пред да се створи ЕУ. Сега тие држави 
не сакаат да влезат во Унијата, оти со тоа ќе изгубат повеќе 
одошто ќе добијат. Тоа е патот што и ние треба да го следиме.  
Колку повеќе ќе сакаме да останеме Македонци, толку повеќе ќе 

мораме да стануваме Европејци. А колку повеќе ќе стануваме 
Европејци, толку полесно ќе ни биде да останеме Македонци.  
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Не биди како Darius и не го убивај гласникот кој ти ја донел 
лошата вест  

 
Во многу западни земји, во многу тамошни супермаркети, покрај 

секоја каса стои на голем бел лист испечатена следнава порака до 
купувачите: „ако продавачот не ви даде фискална сметка, не 
морате да му платите“. 
Ваквите пораки ги има покрај касите залепено управникот на 

супермаркетот, и тоа по налог на генералниот директор на целата 
компанија која го поседува целиот маркети. Зошто? Па затоа што 
точното евидентирање на прометот во маркетот не е само во 
интерес на државата, за полесно собирање на ДДВ, туку и во 
интерес на газдите на компанијата. Откако во фискалната каса ќе 
се внесе податокот за продажба, продавачите и шефовите во 
супермаркетот не можат од газдите да ја сокријат продажбата, а со 
тоа и многу им е потешко да ја поткраднуваат компанијата. 
Значи, сопствениците на компанијата која ги има супермаркетите 

имаат интерес да биде сЀ забележано, да се знае колку е платено, 
колку е купено, продадено и слични податоци. Директорите на 
истата компанија исто така имаат интерес сЀ што се случува во 
нивните маркети да биде забележано, оти така ги спречуваат 
нивните потчинети да вршат малверзации.  
Муштериите и касиерите немаат некој голем интерес сЀ да биде 

забележано на парчето хартија кое се вика „фискална сметка“ а 
ако имаат време тие меѓу себе да се договорат за поделба од 
разликата од неплатениот ДДВ, тогаш и тие би имале некој ќар од 
тоа сметка да не се издаде за купената стока. Но, трансакциите во 
супермаркетите се редовно за мали суми и немаат време 
продавачите и муштериите за такви сложени заговори против 
профитот на сопствениците на синџирот супермаркети. 
Најмногу интерес од измами со нерегистрирање на прометот би 

имале токму шефовите на одделните супермаркети, кои треба да 
контролираат колку стока оди во магацинот на продавницата, како 
таа се носи до рафтовите, што се одстранува поради изминат рок, 
што може да биде пријавено како украдено од некои несовесни 
купувачи и слично. Ако се договорат шефовите на маркетите со 
луѓето кои треба да им вршат ревизија на работењето, тие може 
да ја ограбуваат својата компанија без оние од централата да 
сфатат што се случува на теренот сЀ до последниот момент. 
Ама, тоа е спречено со помош на фискалните каси. Тие, на некој 

начин, служат да ја изнесат вистината на површина каде е 
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невозможно да се сокрие. Ниту од управата за даноци, а ниту од 
сопствениците на компанијата која ги поседува супермаркетите. 
Ако е ова вистина, зошто тогаш безмалку секоја Влада која 

имала власт во нашата земја секогаш се трудела да ги задуши 
независните медиуми и да ја намали слободата на говорот? 
Сакам да кажам, зошто Газдите на Компанијата која се вика 

„јавна администрација“ би сакале да се сокрие вистината за тоа 
како работи администрацијата, кога баш независните медиуми 
токму со тоа се занимаваат примарно – откриваат корупциски 
афери, злоупотреби од службениците, неспособност, неукост, 
непотизам, фаворитизам и други аномалии во државната управа. 
Ако државата е супермаркет, тогаш независните медиуми се како 

фискални каси кои за секоја случка во државата произведуваат 
запис – кој што потоа не може да се сокрие од јавноста и, ако има 
некоја аномалија во трансакциите – газдите на фирмата ќе дознаат 
и ќе може да ги казнат творците на таа аномалија. Зошто тогаш 
Владите, како газди на Државниот супермаркет, не сакаат да имаат 
фискални каси во облик на слободни медиуми кои ќе им помагаат 
да ги одржуваат своите вработени во чесна состојба? 
Затоа што Владата не е газда на државата, туку сопственикот на 

државата е народот! Владата е само преставник на изборната 
волја на гласачите и таа во државата ја игра улогата на шефот на 
супермаркетот кој најмногу има интерес да ја поткраднува 
фирмата за која што работи т.е. нејзините газди – акционерите. 
Ако се договори шефот на еден супермаркет со ревизорите 

испратени од централата на компанијата, тој ќе може да ја 
поткраднува фирмата колку што му душа сака. Парите, се разбира, 
ќе ги подели со ревизорите, а акционерите нема ништо да дознаат 
за кражбите што цело време се случуваат во нивната фирма. Оти, 
нема кој да им каже што се случува! 
Во тоа се состои и секој обид на секоја влада, директно или 

индиректно да ги контролира медиумите. Тие не само што се 
фискални каси во државата – супермаркет, туку и се ревизори – па 
ако шефот на супермаркетот т.е. владата се договори со 
ревизорите т.е. медиумите, да им даде дел од украдените пари, 
следува дека акционерите на компанијата т.е. гласачите нема 
ништо да дознаат за сите малверзации. Барем не сЀ до оној момент 
кога поради премногу крадење – фирмата ќе банкротира.  
Затоа токму гласачите мораат да бидат тие што најмногу ќе се 

борат за зачувување на независноста на медиумите. Народот е 
сопственик на државата и како таков, нему за да има увид во 
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работењето на „фирмата“ му треба независна ревизија да врши 
постојан надзор врз работењето на владата и на јавните служби.  
Сепак, простотијата кај нашите луѓе го прави токму спротивното 

реалност. Народот не се чуствува како сопственик во својата 
држава, туку како муштерија во супермаркетот кој го поседува 
власта. И прави сЀ за да се договори со продавачите да не го 
плати ДДВ – то за да ја подели разликата со нив. А тие потоа ја 
делат со шефот на супермаркетот, кој потоа ја дели со ревизорите. 
Но, во древните времиња кралот т.е. владетелот на некоја 

држава бил свесен дека токму тој е сопственикот на државта, 
бидејќи неговата моќ не дошла од некои си таму, анонимни 
гласачи, ами од неговата „кралска крв“ т.е. од фактот што народот 
и војската му се потчинувале оти само тој бил законскиот 
наследник на државата на татко му – претходниот крал. 
Сите владетели биле свесни дека тие се сопствениците на 

својата држава, ама за чудо, дали од глупавост или од некоја друга 
за мене неразбирлива и непозната причина, тие редовно се 
однесувале како да не се тоа. Па, наместо секогаш да ги 
подржуваат и потикнуваат оние кои ја зборувале вистината да ја 
зборуваат вистината, и да ги информираат за сите незаконски 
активности на нивните почтинети, тие ги прогонувале. Дури и ги 
убивале многу често, каков што бил и обичајот во древна Персија. 
Имено, во таа држава, отсекогаш имало обичај гласникот кој ќе 

донесе лоша вест да биде убиен! Ако некоја битка некаде далеку 
на границите на империјата била загубена и ако некој гласник бил 
пратен од генералот кој ја загубил таа битка да ја однесе лошата 
вест до престолнината, кога персискиот цар ќе ја дознаел таа вест, 
не само од лутина, туку и според обичајот, редовно наредувал на 
гласникот кој ја донел таа лоша вест да му биде исечена главата. 
Од оваа, поглупава политика просто не е можно да се замисли, 

но, се чини дека тоа е само мој впечаток. Така не размислувале 
десетици диктатори шиум светот низ сите епохи кои редовно се 
труделе луѓето кои им ја кажувале непријатната вистина за 
нивното владеење да ги уништуваат. Тие сметале дека со тоа ја 
зачувуваат стабилноста на поредокот и верата на луѓето во 
државата, но тие не биле свесни дека „лагата не може да се убие 
со пиштол, само лажгото може да се убие со пиштол, додека 
лагата може  да се убие само со вистина“. 
Луѓето кои на владетелите им ја кажуваат вистинската вистина 

за она што се случува во нивната држава и за реалните резултати 
од нивното владеење, не се непријатели на државата туку 
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напротив, тие се најголемите пријатели на државниците. Затоа 
што тие се како огледало на власта, во кое власта, слично на жена 
која сака да изгледа убаво, ќе може да ги види своите недостатоци 
пред да излезе во јавноста, и да ги поправи на време. Но, со 
кршење на огледалото не може никој да стане поубав. Вистина е 
дека самиот не ќе може да се види колку е грд, но луѓето имаат 
очи и гледаат колку се грди нивните владетели (грди не во 
физичка, ами во фигуративна смисла). 
Воедно, со полирање и мазнење на огледалата тие нема да може 

да ја сокријат грдоста на оној кој ги мазни и полира. Бидејќи 
огледалото само ја рефлектира сликата која ја создава објектот кој 
се огледува во огледалото. Ако некој има лоша фризура, цел ден 
може да го помине во мазнење на огледалото и пак на крајот на 
денот кога ќе се погледне во него фризурата ќе е лоша. Можеби е 
попаметно да потроши неколку секунди да се зачешла, и тогаш, и 
во нечисто огледало да се огледа, ќе изгледа убаво. 
Ова нешто, дека луѓето кои им ја кажуваат вистината на 

владетелите се всушност најдобри пријатели на власта, а не 
непријатели, како што огледалото ѐ е најдобриот пријател на 
секоја убавица, низ историјата скоро никој не го сфаќал, а тука не 
биле исклучок ни Darius, и за жал, ниту пак Александар Велики! 
Непосредно пред битката кај Issus, еден од грчките платеници 

кои работеле како воени консултанти во армијата на Darius бил 
запрашан од персискиот цар дали војската која Персијците ја 
оформиле да се спротистави на Александар ќе може да го победи 
„варваринот од Запад“.  
Тој експерт, по име Charidemus, очигледно недоволно бил 

запознаен со персиските обичаи на казнување на луѓето кои ја 
кажуваат непријатната вистина, па му одговорил на Darius дека 
иако неговата армија е по изглед прекрасна, во светли оклопи, 
скапоцени свилени наметки и златни копја (во редовите на 
персиската армија имало и една елитна единица чии војници на 
врвовите на своите копја имале златни јаболка!), сепак таа таква 
армија нема никакви шанси против Македонците – скромни по 
својата облека и опрема, но раскошни по силината на нивната 
борбеност, храброст и верба во успех. 
Царот Darius се изнервирал од ваквиот „безобразен“ одговор, кој 

бил апсолутно искрен и вистинит и доаѓал од експерт за војување, 
и им наредил на своите телохранители да му ја исечат главата на 
Charidemus. После битката, додека Darius во својата златна кочија 
украсена со скапоцени камења, со полна брзина бегал од бојното 
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поле на кое армијата на Александар извојувала колосална победа, 
сигурно си велел во себе: „оној Charidemus беше во право, мамето 
негово, требаше да го послушам...“ 
Ама веќе било доцна. 
Александар, откако се вратил од походот во Индија, се опкружил 

со ласкавци кои постојано му го кажувале само она што сакал да го 
слушне. Можеме само да замислуваме како изгледале приемите кај 
Александар, шахан шахот (кралот на сите кралеви) на најголемата 
империја во тогашниот свет: прво, тој ги информира присутните 
советници (македонски, персиски и грчки великодостојници) дека 
му текнала некоја идеја и уште пред да им ја каже идејата, еден од 
Персијците извикува: „о, Кралу на сите Кралеви, Вашата идеја, ние 
ја прифаќаме во целост затоа што од Вашите кралски усни, какви и 
зборови да излезат тие се Вистинити и Премудри!“.  
Некој од грчките советници се надоврзува: „величествен кралу 

Александар, не сум ја слушнал Твојата идеја сеуште, но од свои 
извори, јас дознавам и прв објавувам т.е. Ви кажувам дека според 
сите анкети  т.е. разговори со народот во Вашето кралство, Вие не 
можете да погрешите и луѓето Ве сакаат, Вашиот рејтинг расне со 
секој изминат ден, со секој изминат час!“. 
Македонските генерали, луѓе со големо практично искуство, 

навикнати да не им се плашат на своите кралеви и секогаш да им 
ја кажуваат вистината во очи, откако стрпливо ќе ја ислушале 
идејата на својот крал, ако не им се допаднела, извикувале во 
еден глас: „не чини, врати се назад и смисли нешто попаметно!“. И 
Александар, чии вечно победнички уши сЀ потешко можеле да ја 
слушаат дури и најдобронамерната критика, почнувале да го болат 
од непријатната вистина која му ја кажувале Македонците. 
По некое време, сосема престанал да ги прашува своите 

генерали, за било што. И тие, наместо да разговараат со 
Александар за решавање на проблемите што ги имале тие меѓу 
себе, почнале да разговараат тие меѓу себе за решавање на 
проблемот што го имале со Александар. 
На една забава додека траел походот кон централна Азија, еден 

македонски висок офицер по име Clitus the Black (кој во битката кај 
Granicus му го спасил и животот на Александар), се осмелил на 
својот крал да му ја каже вистината во очи за некои непријатни 
случувања во војската. Александар, пијан како матурант после 
матурска вечер, зграбил копје и го фрлил кон својот дрзок офицер.  
Офицерот со долг, но искрен јазик, Clitus бил убиен на лице 

место. Александар ги поминал наредните три дена во плачење и 
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каење за својата пијана постапка. Другите генерали му простиле 
на кралот, оти и самите биле свесни дека алкохолот често ги тера 
луѓето на неразумни дејства. 
Но, кога армијата се вратила од Индија, кралот како да западнал 

во состојба на постојано пијанство, и се однесувал вообразено и 
арогантно дури и кога бил трезен (што инаку било многу ретка 
состојба во последните месеци од неговиот живот). Под влијание 
на неговите персиски советници, тој почнал да бара од поданците 
да го почитуваат како бог и да му се поклонуваат до земја.  

Callisthenes of Olynthus, кому Aristotle учителот на Александар му 
бил вујко, и кој во текот на целиот поход на Македонците во Азија 
бил покрај кралот во својство на официјален историчар, се 
побунил против ваквата желба на Александар и – завршил во 
затвор каде што умрел, или пак бил егзекутиран со распнување. 
Точно не се знае што се случило со овој човек, оти двајца од 

офицерите на Александар, Aristobulus и Ptolemy, чии што мемоари 
(изчезнати инаку) ги искористил историчарот Arrian of Nicomedia во 
својата книга за животот на Александар, не се согласни по тоа 
прашање. Но, согласни се дека бил убиен по наредба на 
Александар кој не сакал да го чуе неговото мислење. 
Како и да е, на сите им станало јасно дека Александар веќе не 

сака да слуша критики. Се прогласил и официјално за бог и за син 
на Зевс. Македонските војници се собрале пред него и гласно му 
порачале: „ако си ти син на Зевс, оди тогаш и води го во своите 
битки татко ти, а не нас!“.  
Веќе во состојба на перманентна алкохолизираност, Александар 

се налутил на ваквата дрскост на своите луѓе и издал наредба да 
се демобилизира голем дел од армијата и да се вратат ветераните 
дома, во Македонија. Нова војска, составена од Персијци, млади 
луѓе кои требало да бидат обучени да се борат во македонски 
стил, но кои, како источњаци, немало никогаш да му се противат 
на својот крал, била на пат да се организира. Војниците и 
генералите сфатиле дека нешто многу лошо се случува и решиле 
да стават крај на ваквото однесување на Александар. 
Веројатно имало луѓе кои што од почит кон сЀ што тој направил 

за Македонија планирале да му кажат што му се подготвува и да го 
предупредат да го промени своето однесување пред да биде 
премногу доцна. Но, кралот кој си замислувал дека е бог, не сакал 
да ја слуша повеќе вистината. Сите оние кои се обиделе со 
најдобра намера да го освестат за она што се случува околу него, 
тој ги прогонувал, ги праќал во затвор или ги набивал со копје.  
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Никој веќе не сакал да ризикува да му ја каже вистината, оти 
Александар во последните месеци од својот живот покажал дека 
вистината не го интересира. И крајот набрзо дошол. Александар 
најверојатно бил отруен токму од своите сопствени најблиски 
соработници, кои повеќе не го препознавале својот некогаш водач. 

 
Резиме: Александар, откако заседнал на тронот на персиските 

цареви, ги презел не само нивните навики во исхраната и 
облекувањето, туку и во односот кон луѓето кои сакале да ја 
зборуваат вистината. Таквите луѓе, кои за секоја власт се 
драгоцено богатство, своевидно огледало во кое може да ги видат 
своите недостатоци, Александар одлучил да ги уништи, како што 
грд човек би скршил огледало во кое се огледува неговата грдост. 
Грдиот човек не станува поубав ако го искрши огледалото, ниту 

пак ако постојно го мазни и гланца. Прогонувањето на независните 
медиуми или нивното поткупување нема да ѐ помогне на ниту една 
власт на стане поубава во очите на граѓаните.  
За секоја власт која сака да остане на власт, постоењето на 

независни и објективни медиуми, ако треба и непријателски 
насочени против неа, е предност, а не закана. Ако грешката не се 
поправи на време, кога ќе пукне на виделина, тогаш ќе биде 
предоцна да се поправи. 
Кога гласачите ќе сфатат дека тие се газдите во својата држава, 

тогаш ќе престанат да се плашат од власта и власта ќе почне да се 
плаши од нив. Јас на мојот блог своевремено објавив колумна со 
наслов „Спектакуларни апсења? Токму тоа ни треба!“ во која многу 
подетално ја разработев мислата од претходната реченица.  
Прочитајте ја таа колумна, а прочитајте ја и „Заговор или 

изговор“, во која се разработува психологијата на самозалажување 
на сите оние кои веруваат дека постои некој светски заговор 
против Македонија, православието и словенските народи.  
И особено обрнете внимание на последниот дел од таа колумна 

насловен како „Кој владее со Македонија?“. Во неа не само што се 
кажува кој владее со оваа земја, туку и како тој што владее го 
прави тоа. Ќе се зачудите од одговорот, но се надевам дека ќе ве 
натера да се замислите длабоко. 
Човекот кој ја почитува реалноста е на најдобар пат да направи 

и реалноста да го почитува него. Слушај, ако сакаш да те слушаат.  
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На ослободените остави им го ослободеното ако сакаш да 
те ценат како ослободител 
 
За времe додека траела опсадата на градот Halicarnassus – во 

близина на денешното турско летувалиште Бодрум – по која тој 
град паднал во рацете на Македонците (но по цена на огромни 
жртви), Александар интервенирал накратко во внатрешните 
политички судири во една автономна провинција на Персиската 
империја која се викала Caria и каде што потомците на славниот 
крал Maussolus (тоа е истиот оној крал Maussolus кој по смртта бил 
закопан во највеличествената гробница што дотогаш светот ја 
имал видено, па по неа, од тогаш па наваму, секоја величествена 
гробница се вика mausoleum) – значи потoмците на тој крал 
жестoко се расправале меѓу себе околу тоа кој од нив треба да го 
преземе управувањето со тоа автономно кралство во составот на 
персиското царство. 
Персиските цареви, пред да дојде Александар во Азија, намерно 

не сакале да го решат спорот меѓу главните политички фактори во 
нивната провинција Caria оти жителите на тој регион биле многу 
вешти во герилско војување и Персијците сметале дека е 
најпаметно таа област да ја остават трајно во состојба на 
внатрешна политичка разединетост, со цел никогаш да не може да 
се кренат Caria – нците на востание.  
Александар решил да постапи спротивно од политиката на 

Персијците и како главен воено – стратегиски фактор во тој регион 
се ставил на страната на принцезата Ada, чии приврзаници потоа 
лесно ги убедиле другите фракции да се повлечат од политичката 
сцена и да ја признаат принцезата за законски, легитимен 
наследник на Maussolus.  
Без војување, само со паметна дипломатија, Александар си 

обезбедил мирна позадина и можел да го продолжи патот кон 
исток. Секако, автономијата на Caria ѐ била оставена и целосно 
загарантирана под услов да продолжи да ги плаќа истите даноци 
кон македонските кралеви како што претходно ги плаќала кон 
персиските цареви. 
Овој начин на однесување кон народите кои ги ослободувал, 

Александар редовно го применувал. Освен, се разбира кога оние 
кои ги ослободувал се сметале себеси за доволно слободни и не 
сакале да бидат дополнително ослободувани од него, па воделе 
битки против неговата армија.  
Ајде сега да видиме како ова функционира во модерново време: 
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Погледнете ги само САД и нивната политика кон малцинствата во 
нивната земја. На официјалната web страница на американскиот 
претседател имате комплетен превод на сите текстови објавени на 
тој сајт и на шпански јазик, кој го зборуваат како мајчин јазик 
доселениците од Мексико, Куба и другите латиноамерикански 
држави. Никој релевантен политички фактор во Америка не крева 
врева против таа двојазичност. Кај нас, во Македонија, повеќето 
Македонци паѓаат во хистерија секогаш кога ќе чујат било што на 
темата „проширување на употребата на албанскиот јазик“. Небаре 
проблемот е во јазикот, а не во политичарите кои добиваат 
гласови од гласачите кои го зборуваат тој јазик. 
Во Македонија е вечна дебатата околу тоа дали треба да се 

забранат фирмите на продавниците кои се напишани на странски 
јазик или на некое писмо различно од нашето кирилско. Во САД  
никој нема проблем што на кинеските ресторани има големи 
кинески букви, а во менијата на италијанските ресторани се 
напишани имињата на јадењата на италијански јазик.  
И затоа, бидејќи Америка им дава полна слобода на сите етнички 

и религиозни и културни малцинства да ги негуваат своите 
културни традиции, во САД никогаш немало етнички судири, и 
секогаш кога има масовни немири тие се од строго социјална 
природа – обично излозите од продавниците ги кршат и ги палат 
автомобилите по улиците толпи од сиромашни граѓани кои целиот 
живот го поминале живеејќи со социјалната помош добиена од 
дарежливата федерална влада. Бидејќи сега сакаат повеќе пари. 
Во некогашниот Советски Сојуз не само што луѓето немаа 

никаква економска слобода туку и народите на кои тие им 
припаѓаа немаа никаква културна слобода. Така, паралелно со 
процесите на колективизација се случувала и асимилација. Тоа 
само ги засилувало непријателствата меѓу разните етнички групи 
кои ескалираа во неколкуте војни по распадот на СССР.  
Исто беше и во Југославија, со таа разлика што во овие краишта 

иако народите имаа културна слобода, тие немаа економска 
слобода. И секогаш кога парите од федералната влада се 
распределуваа по различните републики во различни количини 
секогаш оние кои добиваа помалку се сметаа себеси за 
онеправдани поради нивната етничка припадност. Тоа постепено 
доведе до голема недоверба и омраза меѓу народите кои живееја 
во СФРЈ и токму таа омраза доведе до крвавите етнички војни од 
почетокот на ’90 ите години на минатиот век. 
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А еве, погледнете ја Швајцарија, земја на три големи народи и 
еден помал народ, разделени во дваесет и кусур кантони во кои не 
само што владее беспрекорна културна автономија за секој етнос 
туку и потполна економска слобода. И покрај тоа што швајцарските 
Италијанци, Французи и Германци имаат „резервни татковини“ во 
соседните Италија, Франција и Германија, тие не ни помислуваат 
да се отцепат од својата Швајцарија. Затоа што тие знаат дека во 
било која од тие три големи соседни држави да се преселат, нема 
никогаш да ја добијат економската слобода која ја уживаат во 
Швајцарија. Во Швајцарија, секој швајцарски државјанин е 
сопственик на својата држава, но во Италија, Германија или 
Франција, секој тамошен државјанин ѐ припаѓа на својата држава. 
Слична е и состојбата со дво – етничката Белгија, чии што 

конститутивни народи, Валонците и Фламанците, цели сто и 
седумдесет години живеат заедно во мир во една држава, и не ни 
помислуваат (барем не сериозно) да се отцепат и едните да се 
приклучат кон Франција, а другите кон Холандија. Ако еден ден 
Белгија се распадне тоа ќе биде поради тоа што таа земја сЀ 
повеќе се приближува кон концептот на социјална држава, каде 
што владата им дава пари на граѓаните кои не мора да работат 
ништо за да ги добијат тие пари, и сЀ повеќе се одалечува од 
концептот на пазарно капиталистичко општество. 
Македонија, во својот устав е определена како социјална држава 

и истовремено и мултиетничка држава. Тоа, ако се погледнат 
светските искуства, е токму комбинацијата на меѓусебно исклучиви 
концепти која државата Македонија ја турка кон распаѓање.  
Затоа што кога на луѓето не им се дава економска слобода (а 

никој не е слободен ако има социјална помош гарантирана) тие ќе 
се обидуваат да најдат некоја своја афирмација преку развивање 
на културната слобода. А тоа секогаш, во услови кога луѓето не 
гледаат причина да работат за да заработат, ќе води кон 
зголемување на шовинизмот и нетолеранцијата. Ако некои луѓе 
работат, а други само седат дома и земаат пари од државата, тоа 
неминовно ќе води кон тоа оние кои работат напорно да почнат да 
ги мразат оние кои земаат социјална помош. И бидејќи најлесно се 
мрази она што не се познава, работните луѓе од едната нација ќе 
ги замразат социјалните случаи од другата нација, и обратно. 
Мултикултурализмот е пропаднат концепт во ЕУ и пропадна во 

Југославија, но функционира совршено во Швајцарија и во САД, 
затоа што мултикултурализмот може да преживее само во рамките 
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на едно капиталистичко општество со слободен пазар и полна 
економска слобода за граѓаните од разните вери, јазици и култури.  
Кога човек за својата сиромаштија може само себе да се обвини 

и за својата благосостојба може единствено самиот на себе да си 
заблагодари, тогаш тој нема да мрази никого. Воедно, кога човек 
знае дека ќе биде богат само ако работи заедно со чесни и 
паметни соработници, тој никогаш нема да ги преферира за свои 
деловни партнери и работници и шефови луѓето според нивната 
националност, туку според нивната способност. 
Во услови на развиен капитализам, а тоа е можно само во услови 

на најголема можна економска слобода, никој нема интерес од 
правна несигурност и владеење на криминални банди во селата и 
во градовите, бидејќи на тој начин најмногу страда легалниот 
бизнис. Во услови на развиена економија никој нема интерес да ги 
крие своите соседи кои не плаќаат сметки за струја и се диво 
приклучени корисници оти знае дека поради нив може во секој миг 
да дојде до испади во електродистрибутивниот систем и со тоа, 
легалниот бизнис ќе страда, оти нема да има струја за неговата 
фабрика која ја поседува или во која работи.  
Колку повеќе луѓето имаат, толку повеќе ќе сторат сЀ за да не го 

ризикуваат тоа што го стекнале. Конечно, на тема „струја и 
неплаќање на неа во делови од државава“, еве и практична идеја: 
Ако еден ден, се врати во потполност енергетската мрежа во 

државава во владини раце, проблемот со неплаќањето на сметките 
за струја и дивите приклучоци може многу лесно да се реши со 
децентрализација на јавното претпријатие за дистрибуција на 
струјата. Имено, наместо главниот дистрибутер да испраќа струја 
до самите граѓани и да бара од нив директно да му платат за 
испорачаната струја, нека се подели дистрибутивниот систем на 
една голема, централна дистрибуција и осумдесетина општински 
дистрибутивни јавни претпријатија.  
Главната дистрибуција ќе им ја продава струјата на општинските 

дистрибутери, и од нив ќе бара да платат за добиената струја. Тие 
потоа самите ќе им ја продаваат струјата на своите корисници и 
тие ќе се занимаваат со неплаќачите и дивите приклучоци. Така, 
ако некое општинско дистрибутивно претпријатие не ја плати 
сметката за струјата на главното дистрибутивно претпријатие – на 
целата општина ќе ѐ биде исклучена струјата и тоа потполно 
праведно и законски ќе биде, бидејќи не ѐ ја исклучува главната 
дистрибуција струјата на општината и граѓаните, туку на 
општинското електродистрибутивно претпријатие.  
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Тоа претпријатие, ако сака да ја плати сметката, ќе ги исклучува 
на време оние граѓани и фирми кои не плаќаат струја и кои диво 
се приклучуваат. Бидејќи тие ќе имаат локален интерес од 
навремено плаќање на сметките (оти во спротивно цел град ќе 
остане без струја) тие многу поефикасно ќе се справуваат со 
неплаќачите и дивите приклучувачи. Оти најчесто, ќе ги знаат нив 
по име и презиме и прекар. Затоа што живеат во истата општина. 

 
Резиме: Александар Велики секогаш се трудел кон своите 

поданици да се однесува со максимална можна почит кон нивните 
традиции и културни особености, а ист му бил и пристапот кон 
локалните политички елити кои владееле со тие поданици. 
Тој знаел дека со луѓето најлесно се владее ако се остават тие 

самите да се владеат себеси. Тој знаел дека наједноставен начин 
на луѓето да им го земеш она што не можат да го видат е да им го 
дадеш она што секој ден го гледаат. 
Повеќето луѓе секој ден го гледаат единствено својот 

секојдневен живот, својата најблиска околина и своите 
најдиректни управувачи или потчинети. Повеќето луѓе се 
неспособни да го согледаат светот околу себе во пошироко светло.  
И ова било толку присутно во древните времиња колку што е 

присутно и во денешните времиња. Затоа, децентрализирано 
управување, ако мудро се пристапи кон него значи: на луѓето да 
им се остави самите да се справуваат со своите проблеми (кои 
обично се мали и локални), а да им се земе дел од профитот 
(преку даноци) од нивните економски успеси, кои обично поради 
поврзаноста на економскиот систем се многу пошироки. Во 
суштина, секогаш централизираното менаџирање со локални 
проблеми е централизирано создавање на локални проблеми.  
Ниту една поплава не настанала поради надојдена река, туку 

поради немање на доволно насипи покрај реката кои би ги 
заштитиле крајречните ниви и села. Мудриот управувач го остава 
секое село самото да си ги изгради насипите за одбрана од 
поплави на своите ниви. Но, истовремено мудриот управувач гради 
канали за наводнување и брани во горниот дел на реката за да 
кога ќе биде суша им дава вода од големиот резервоар на сите 
села. Така, селаните чуствуваат дека за последиците од поплавата 
самите си се криви затоа што не изградиле насипи на време, а за 
добивките од наводнувањето е заслужен управувачот, кој ги 
изградил браната и каналите. 
Кога ние, како држава и народ, ќе го сфатиме тоа? 
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Ако не сакаш отров во виното, не карај се со винарите 
 
Од денешна гледна точка, со десетици сродни примери од целата 

светска историја на кои можеме да се повикаме, се чини дека она 
што го убило Алексaндар Велики била паранојата. Се разбира, не 
директно, туку индиректно. Кон крајот на својот живот Александар 
развил ирационален страв од своите најблиски соработници и 
секаде околу себе гледал заговори, повеќето од нив фиктивни. Но, 
казните што тој ги изрекувал за осомничените „внатрешни 
непријатели“ биле реални и редовно вклучувале смртни пресуди 
кои биле со голема бруталност извршувани. 
На патотот кон својата сигурна смрт Александар тргнал кога 

наредил да биде егзекутиран, под обвинение за предавство, 
македонскиот генерал Philotas, кој командувал со најелитната 
единица во армијата, коњаничкиот батаљон познат на англиски 
како The Companion Cavalry, и уште поважно, кој му бил најстариот 
син на генералот Parmenion, заменик команданот на целата армија 
која го придружувала Александар во походот во Азија. Зошто бил 
убиен Philotas и какво предавство тој извршил?  
Кога македонската армија веќе била навлезена длабоко во 

централна Азија и кога веќе било јасно дека Персијците се 
поразени, во редовите на војската кај обичните војници се јавило 
незадоволство од продолжувањето на војната и почнале да се 
јавуваат сЀ погласни барања за враќање назад.  
Ова незадоволство се зголемувало како надуван балон сЀ додека 

не пукнал тој балон со обидот на неколку македонски војници да 
го убијат Александар. Овој настан го шокирал македонскиот крал, 
а состојбата на вознемиреност се засилила особено откако двајца 
од највисоките офицери во војската, генералите на пешадијата 
Craterus и Coenus, со тивка подршка од блискиот пријател на 
Александар, Hephaestion, го информирале Александар дека 
организаторот на тој заговор бил лично Philotas. Според овие 
тројца, тој се надевал да ја преземе власта во државата по смртта 
на Александар, благодарение на фактот што младиот крал немал 
наследник, а Philotas бил најстариот син на вториот човек во 
македонската политичка хиерархија, па така, со смртта на 
Александар тој ќе бил најголемиот добитник. 

Philotas бил уапсен и изведен на судење, каде што бил 
презентиран и писмен „доказ“ за неговата вина – едно писмо кое 
наводно татко му Parmenion му го испратил и во кое обвинителите 
нашле некои сомнителни политички совети од таткото до синот.  
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Со модерен речник објаснето, овој човек бил суден под 
обвинение за командна одговорност, бидејќи неговите противници 
тврделе дека тој знаел за организирањето на обидот за атентат 
врз кралот и дека, иако знаел а не го информирал на време 
Александар, тој морал да биде и главниот организатор на 
заговорот. Philotas бил прогласен за виновен и убиен.  
Веднаш потоа, Александар испратил гласник со препорачано 

писмо до градот Ecbatana каде што бил сместен штабот на 
Parmenion, кој со голема македонска војска ја обезбедувал 
заднината на целиот поход.  Ова писмо им било доставено на 
замениците на Parmenion и во него јасно била напишана наредбата 
од кралот лично да биде егзекутиран и Parmenion, што и било 
изведено моментално. Стариот генерал кој верно им служел на 
Филип и на Александар бил заклан од своите сопствени заменици 
без да му биде кажано зошто, а и без да дознае дека и неговиот 
син само неколку дена пред тоа бил убиен под обвинение за 
наводно предавство. 
После овие настани Александар го продолжил својот поход кон 

Индија, каде што под мистериозни околности набрзо ќе почине и 
Coenus, еден од обвинителите на Philotas. Античките историчари 
решително отфрлаат секаква замешансот на Александар со 
неразјаснетата смрт на неговиот близок соработник, па поради тоа 
можеме да претпоставиме дека тој паднал како жртва на заговор 
од приврзаниците на Parmenion меѓу македонските офицери, кои 
сакале да му се одмаздат на Coenus за неговото учество во 
неправедната осуда и егзекуција на Philotas. 
Ова е само теорија и тоа само моја теорија, но интересно е што 

по враќањето на Александар и неговата армија од Индија, многу 
брзо потоа ќе почине и Hephaestion, вториот од обвинителите на 
Philotas. Неколку месеци пред тоа, на големата свадба на 
македонските генерали и аристократи со персиски невести, од сите 
Македонци, само Александар, Hephaestion и Craterus се ожениле со 
персиски принцези, што кажува дека Александар само на овие 
двајца свои соработници им верувал. Фактот што Александар се 
оженил на таа свадба со две принцези можеби доаѓа од тоа што да 
бил жив лојалниот Coenus и тој ќе добиел принцеза за жена. 
На смртната постела, кога Александар умирал, непосредно пред 

да издивне, запрашан од присутните кому му ја остава империјата 
во наследство тој рекол дека му ја остава токму на Craterus – 
единствениот човек од доверба кој му останал. Но Craterus токму 
во тоа време бил во Западна Сирија каде што градел флота, и 
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генералите кои биле собрани околу смртната постела на 
Александар веднаш го испратиле назначениот наследник во 
Грција, каде што требало да му помогне на Antipater да го задуши 
најновото востание на Грците против македонската доминација 
(детали за тоа востание побарајте на интернет: The Lamian War) 
По задушувањето на тоа востание, Craterus тргнал назад кон 

Азија каде што во една битка против платениците под водство на 
бившиот секретар на Александар, Гркот Eumenes of Cardia, 
македонскиот генерал загинал во нејасни околности. Империјата 
на Александар веќе била во состојба на анархија и секој од 
генералите влечел на своја страна, обидувајќи се да заграби што е 
можно поголем дел од територијата на империјата која самиот 
Александар на умирање му ја ветил на Craterus.  
Интересна работа со целата ситуација околу смртта на Craterus е 

што античките историчари тврделе дека токму еден од синовите на 
Antipater, извесен Iolaus (или Iollus т.е. Iollas во некои англиски 
текстови) му ставил отров во винoто нa Александар, од кој и 
најверојатно умрел македонскиот крал. Кога Александар тргнал во 
походот кон Персија го оставил стариот генерал Antipater како 
гувернер на европскиот дел на империјата, а другиот стар генерал, 
Parmenion, го зел во походот како заменик врховен командант.  

Antipater слушнал за смртта на Philotas и Parmenion и веројатно 
се преплашил за својот и за животите на своите синови, од кои 
едниот, Cassander, подоцна ќе стане и крал на Македонија. Знаел и 
дека Craterus бил еден од главните соработници на Александар и 
дека другите двајца обвинители на Philotas умреле под чудни 
околности. Дали е можно Antipater да го организирал 
мистериозното загинување во битката (против војската на 
Eumenes) и на Craterus? 
Ако не сфативте што сакав да кажам во претходниве три 

страници, дозволете ми сега да ги сумирам моите мисли, пред да 
преминеме на поуката: Александар во еден период од својот живот 
почнал да станува многу параноичен и под влијание на некои од 
неговите соработници, наредил да бидат егзекутирани Philotas и 
Parmenion, двајца луѓе кои дотогаш верно ѐ служеле на 
Македонија. Ова нешто, многу ги исплашило пријателите на 
Parmenion, од кои многумина биле и самите генерали во 
македонската војска и тие започнале со процес на елиминација на 
најблиските соработници на Александар, процес во кој првин 
Coenus, па Hephaestion, па самиот Александар, па по неговата смрт 
многу брзо и Craterus ги загубиле животите. Во тој заговор многу 
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им помогнал на заговорниците и Antipater кој најмногу имал 
причина да се плаши за својот живот, и за позициите на неговото 
семејство, имајќи ја во предвид судбината на Parmenion.  
Ајде сега малку да скокнеме до модерниве времиња, во 1953 

година, кога крволочниот советски диктатор Сталин, познат по 
своите редовни акции на масовни апсења и егзекуции на своите 
најблиски соработници, најавил дека наскоро ќе прави нова 
„чистка“. Многу брзо по тоа, тој ненадејно починал. По што, некои 
од неговите најлојални луѓе во тајната полиција биле, по наредба 
на новата власт, уапсени и стрелани, а други разрешени од 
високите функции и отстранети од врвот на политиката. Дали 
можеби на Сталин му се случило истото што и на Александар т.е. 
неговите луѓе исплашени од можноста да паднат како жртви на 
паранојата на својот водач да му организирале атентат? 
За време на француската револуција, кога во еден период власта 

во Франција ја имал револуционерот по име Maximilien Robespierre, 
се спроведувале масовни апсења, наместени судења за политички 
престапи и чести егзекуции со гилотина, во кои постепено нивото 
на жртвите раснело од обични криминалци и ситни политички 
непријатели до некои до најблиските соработници на самиот 
Robespierre. Кога членовите на неговата влада сфатиле дека 
сечилото на неговата гилотина се повеќе се приближува кон 
нивните вратови, решиле да изведат државен удар и својот 
параноичен шеф да го уапсат и испратат на гилотина пред тој да 
добие шанса тоа ним да им го направи. 
Слични вакви настани се случувале и во врска со владеењето и 

смртта во атентати на многу римски императори, од кои најпознати 
се примерите со Caligula и со Commodus. Овие двајца цареви биле 
многу тирански настроени и не само што наредувале да бидат 
убивани на најбрутален начин непријателите на државата, туку 
кон крајот на своите животи почнале да ги прогонуваат и 
највисоките преставници на сопствените влади. По што, оние кои 
секојдневно чекале да им дојде и ним редот, се организирале и 
превентивно ги убиле своите непредвидливи императори. 
И во Византиската империја, и во древна Кина, Египет, во 

отоманското царство и во многу други општества од антиката па до 
практично ден денешен ваквите методи биле употребувани за 
преживување во политиката. Според некои теории, српскиот 
премиер Зоран Ѓинѓиќ стана жртва на атентат (во 2003 –та, или 
тукуречи „вчера“ во однос на нашево време) откако наводно 
најавил дека некои структури во тајната полиција, наследени од 
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ерата на Милошевиќ, ќе бидат расформирани и подложени на 
судска истрага. Токму тие структури потоа му го организирале 
атентатот – така барем велат теориите од некои извори.  
И, почитувани македонски читатели, која е поуката за нас, 

денешните Македонци од настаните поврзани со смртта на 
Александар Велики? И особено, која е поуката за нашите 
политички лидери и за нивните соработници? 
Поуката е многу проста и доаѓа од една кинеска поговорка која 

јас ја модифицирав во насловот на ова поглавје. Поговорката вели: 
„ако се караш со готвачот, ќе добиеш отров во ручекот“. Или, како 
што (речиси) секој келнер можеби (во доверба) ќе ви каже: „ако 
муштеријата ме изнервира, ќе му плукнам во кафето“. 

 
Резиме: Александар Велики кон крајот на својот живот станал 

многу параноичен и наредил некои македонски генерали да бидат 
убиени под обвинение за наводно предавство. Овие луѓе, за многу 
од другите генерали биле сосема невини и тие сфатиле дека ако 
му дозволат на кралот така да се ослободува од своите 
соработници, еден ден и ним ќе им дојде редот. Затоа, тие сковале 
заговор да го убијат Александар пред тој да може да ги убие нив.  
Низ историјата многу владетели ги загубиле своите животи токму 

поради тоа што ја изгубиле довербата на своите соработници. Еден 
француски крал од раниот среден век (на чие име не можам сега 
да се сетам) кога се расправал со некој свој пријател кого поради 
заслугите го имал направено гроф, му рекол дека не треба да 
заборава кој му ја дал таа титула т.е. кој го направил гроф, на што 
грофот му одговорил на кралот дека и тој не треба да заборави кој 
му помогнал да стане крал. 
Ова политичките водачи на нашата држава треба секогаш да го 

имаат во предвид. Да не забораваат дека гласачите им ја дале 
власта, а не нивните спонзори. Спонзорите им дале пари затоа што 
верувале дека тие ќе соберат доволно гласови за да победат на 
избори, а не обратно, дека гласачите гласале за некој политичар, 
само затоа што тој имал јаки спонзори.  
Затоа, кога ќе дојде на власт, политичарот може да ги заборави 

своите спонзори и ветувањата што им ги дал, но не и своите 
гласачи. Политичарот кој не сака да падне од власт, не треба да се 
кара со народот. 
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Јавај го коњот Bucephalus (а коњчето Дорчо остави му го 
на Трајче Дрварчето) 
 
Од сите бисери на мудроста што ги имам слушнато досега, ми се 

чини дека ниту една не ја отсликува важноста на добрата 
кадровска политика поелоквентно од следнава: „паметен човек 
опкружен со будали е како книга дадена на неписмени луѓе“. 
Сакам да кажам, има ли нешто помизерно и попромашено од тоа 

една златна кралска кочија украсена со скапоцени камења да ја 
влече пар од куци магариња наместо двојка од величествени 
коњи? Конечно, она што навистина сакам да го кажам во ова 
поглавје е дека е срамно за нас како народ и држава со сјајна 
култура, славна историја и светла традиција да избираме постојано 
„куци магариња“ за политички лидери кои државава ни ја водат од 
работ на една бездна до работ на друга бездна. 
На идејата навестена во горниве пасуси ќе се навратиме на 

крајот на главава, но пред тоа, збор – два за коњот на Александар 
Велики, познат во нашите книги по историја како Букефал, а со 
латинско и англиско име Bucephalus. 
Историчарот Plutarch вели дека коњчево било увезено во 

Македонија од Грција, и дека некој Грк од Thessaly по име 
Philonicus му го понудил за продажба на нашиот крал Филип II за 
цена од тринаесет „таленти“ (детали за оваа античка мерка за 
тежина и вредност на пари побарајте на интернет како: ancient unit 
of weight talent). Еден друг историчар од антиката, Diodorus Siculus, 
пак запишал дека кога градот Thebes бил разурнат од страна на 
Александар Велики, а неговите жители продадени како робови, од 
таа продажба во македонскиот државен буџет се влеале вкупно 
440 таленти во сребро (околу 11 тони). Ако 30.000 робови (главно 
жени и деца) оствариле збирна цена од 440 таленти, а за коњот 
Bucephalus на Филип му биле барани 13 таленти, тогаш се чини 
дека овој коњ навистина бил по својот изглед и сила 
спектакуларен, штом за само еден коњ требало да се плати колку 
што чинеле околу 900 луѓе, заробеници од Thebes. 
Пред да преминеме на главниот дел од приказната, нешто накусо 

и за името на ова животно. Факт историски е дека станува збор за 
коњ од Грција кој во Македонија го донел Грк. Факт е дека на 
грчки името на коњот било Βουκεφάλας што на старогрчки се 
изговара приближно како „Букефалас“ при што „ф“ повеќе звучи 
како меко „п“ одошто како чисто „ф“. Затоа и на латински, па од 
таму и на англиски се пишува како Bucephalus а се чита на 
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англиски нешто приближно како Бусефалус. Поентата ми е дека 
ние во оваа земја сме направиле несвесно и ненамерно една многу 
паметна работа со тоа што не го користиме грчкиот назив за 
грчкиот коњ на македонскиот Александар Велики.  
Оти, кој знае, еден ден можеби тоа ќе беше проценето како 

провокација поради која ќе ни ставеа вето при нашиот прием во 
ЕУ. А знаете нели, кога тој прием ќе се случи, кога ќе се откажеме 
од Александар и од нашето античко историско наследство. До 
тогаш, ако на плоштадот во центарот на Скопје поставиме голема 
статуа на Александар Велики на коњ, ќе треба да го тргнеме барем 
јавачот (за да не ги провоцираме Грците) но коњот нема да има 
потреба да го пипаме. Оти, тој не е Букефалас туку Букефал. Така, 
ќе станеме единствената држава во светот која на својот најголем 
плоштад има не статуа на херој јавнат на коњ, туку само – коњ. 
И тоа ќе можеме да го претвориме во првокласна атракција за 

туристите оти кога ќе нЀ праша некој од странските посетители 
што е целата идеја со коњот (без јавач) на сред плоштад ќе му 
одговориме дека тоа е симбол на нашиот осет за политика како 
народ – ние сме нација која не сака да ја водат херои, туку коњи. 
Сега за конкретната причина пoради која Bucephalus (со 

безобразното користење на ова име ги провоцирам најдиректно 
нашите јужни соседи!) е споменат во книгава моја. Имено, кога 
требало да се изврши купопродажбата на коњот, Филип се обидел 
да го јавне, но тој се опирал и не дозволувал никој да му се 
приближи. Откако по неколкуминутно обидување да се смири 
коњот, Филип сфатил дека животното е премногу диво за да има 
некоја корист од него, му рекол на продавачот да си го земе и да 
си го носи дома, оти таков див коњ не му врши никаква работа. На 
што, Александар (во тоа време имал само дванаесет години!) 
гласно забележал дека Македонија ќе остане без најдобриот коњ 
на светот само затоа што Македонците не знаеле да го го скротат. 
На оваа забелешка на својот син, Филип се налутил и му рекол 

да не треска глупости, оти ако тој самиот не знае нешто да 
направи (на пример, да го скроти коњот) тогаш не треба да ги 
обвинува другите оти не се способни тие за такво нешто. На што 
пак, Александар, полн со самодоверба (какви што сите деца на таа 
возраст обично се, без оглед на тоа дали се принцови или маалски 
вреваџии) одговорил дека иако е дете, сигурен е дека може да го 
скроти коњот и да го јавне, само ако му дозволат да проба. 
Му дозволил Филип да се обиде и Александар на општо 

изненадување на присутните го скротил дивиот коњ и го јавнал. И 
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го јавал потоа со години, на неговиот грб ги поминал илјадниците 
километри од Македонија до Индија во текот на неговиот поход за 
освојување на персиската империја. Коњот Bucephalus верно му 
служел на својот господар и само нему му дозволувал да го јавне, 
а својот славен живот овој коњ го завршил во Индија, откако им 
подлегнал на раните здобиени во битката кај Hydaspes (онаа 
против слоновите на Porus). Во чест на својот верен „соработник“ 
Александар основал цел град во Индија, кој го нарекол Bucephalia. 
Како успеал Александар – дете од 12 години – да го скроти ова 

чудовиште од коњ? Па, Plutarch вели дека принцот на Македонија 
забележал дека коњот се плаши од својата сенка и откако тој го 
насочил кон сонцето (за да не може да ја гледа својата сенка, оти 
така се нашла зад него) полека ја стекнал неговата доверба и го 
јавнал во вистинскиот миг, а при тоа јавнување коњот сфатил и 
дека конечно се нашол некој човек на кој што ќе мора да му се 
покори и ја прифатил неговата доминација. Потоа, го збоднал со 
петите и го повел во галоп.  
Кога завршило „скротувањето“ на дивиот Bucephalus Александар 

со вратил со него од каде што тргнале, доведувајќи го пред Филип 
кој со солзи – радосници во очите го зграбил синот свој од седлото 
и гушкајќи го, гласно извикал: „синко, барај си друго кралство за 
тебе, оти Македонија е премала за човек каков што си ти!“ 
Иако е големо прашање дали Филип навистина ги кажал баш тие  

зборови, сепак факт е дека Bucephalus бил еден фантастичен и 
уникатен коњ за кој само еден фантастичен и уникатен човек како 
Александар Велики бил достоен јавач. Тоа коњот го сфаќал, а 
верувам дека и Александар го сфаќал обратното: дека за голем 
крал и иден освојувач на светот за каков што се планирал себеси 
Александар е достоен само коњ како величествениот Bucephalus. 
И така дојдовме до нашата поука за модерниве времиња, која ќе 

ни помогне да сфатиме дека самите сме си криви за сите наши 
општествени проблеми и дека нашите политички лидери не треба 
да ги мразиме за сиот нивен „јавашлук & апашлук“ (неспособност и 
корумпираност) што го покажуваат додека се на власт.  
Ајде да претпоставиме дека ние, граѓаните на Македонија, сме 

„Александар Велики“ и дека моментите пред избори се токму она 
време пред синот на Филип II да го јавне Bucephalus, кој во ова 
аналогија би му дошол дека е политичарите кои ќе ја добијат 
нашата доверба да владеат. 
Во една од првите колумни на мојот блог, на едно место ја 

објаснив основната разлика меѓу едно државно и едно приватно 
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претпријатие. Во приватна фирма секогаш важи правилото „врзи 
го коњот кај што ќе ти рече газдата“, додека во државните фирми 
и во нивниот однос кон граѓаните, како да важи обратното 
правило: „врзи го газдата кај што ќе ти рече коњот“. 
При тоа ние, граѓаните, како да забораваме дека ние сме 

газдите, а политичарите што ние ги избираме да владеат со 
нашата земја се нашите коњи кои треба да работат за нас. Тие 
треба да се плашат од нашата лутина и можноста на избори да им 
удриме клоца во мрзливиот задник и во фотељата во која тој 
задник го грееле цел мандат, да сместиме некој друг... задник.  
Логиката која вели дека политичарите владеат цел мандат (4 

години по 365 денови = 1460 дена) а гласачите имаат моќ врз 
политичарите само еден ден (денот на изборите) и дека затоа е 
неспоредлива моќта на гласачите и моќта на политичарите, е 
погрешна логика. Бидејќи за тие 1460 денови колку што владеат 
политичарите тие не можат да го сменат народот – колку и да се 
обидуваат. Но, за тој еден ден – и тоа не цел, туку само 12 часа 
колку што трае гласањето, народот може да ја смени власта и тоа 
тотално да ги упропасти политичарите ако му се посака. 
Погледнете го само Љубчо Георгиевски, човекот кој додека беше 

на власт беше практично семоќен. Ако посакаше можеше да стави 
во џебот милиони евра, може да гради и да руши по желба, да 
продава и купува државни компании, да поставува погрешни луѓе 
на прави места и прави луѓе на погрешни места – и никој не 
можеше ништо да му направи. И покрај сите обиди на тогашната 
опозиција да го собори од власт, тој си помина цел мандат во 
премиерската фотеља. А денеска? Каде е семоќниот некогашен 
премиер? Каква моќ има тој сега? 
Можеби ние како гласачи не сме баш пандан на Александар 

Велики, но политичарите, колку и да се диви и нескротливи, се 
лика и прилика на Bucephalus. Тие се плашат од својата сенка – 
затоа прават сЀ за да избегнат јавна срамота и да не им се случи 
скандал кој ќе им ја упропасти можноста да дојдат на власт. 

 Ако ние сакаме да го јавнеме Bucephalus, значи ако сакаме 
политичарите да ни служат нам, а не ние ним, треба да ги 
скротиме исто како што Александар го скротил својот коњ.  
Да станеме свесни дека тие се плашат од својата „сенка“ т.е. од 

губење на нивниот рејтинг. Да станеме свесни дека ако ние им 
покажеме кој е газда во државата тие ќе бидат кротки како 
јагниња и ќе работат верно и послушно за нас, гласачите кои утре 
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можат да им ја одземат власта и да им дозволат на нивните 
политички непријатели да им ги земат сите пари што ги украле. 

 Би ми било драго во нашиот секојдневен разговорен јазик да 
воведеме нова фраза која ќе ја користиме кога ќе зборуваме за 
политичарите. Таа фраза да биде „Јавај го Букефал“ и да има 
двојно значење. Прво „јавај го БУКЕФАЛ“ што значи да избираме 
секогаш паметни и способни луѓе да ја водат земјава, и второто 
значење „ЈАВАЈ го букефал“ – никогаш да не забораваме кој го има 
последниот збор во политиката и кој на кого му ја дал власта. 

 
Резиме: почнувајќи од својот коњ, Bucephalus, па се до своите 

генерали (практично сите тие биле генијални стратези како што 
докажале и во војните по смртта на Александар) нашиот најголем 
национален херој знаел да ги избира своите соработници секогаш 
одлучувајќи се за паметни, способни и лојални луѓе (и коњи). 
Политичар без рејтинг е како куче без заби, може само да лае и 

да држи прес конференции и да дава изјави, но не и да каса т.е. да 
одлучува за она што ќе се прави во државата.   
Во Швајцарија дури и за најситните закони одлучува народот на 

референдум, а кај нас дури и за најкрупните работи одлучуваат 
политичарите на зелена маса. И затоа Швајцарија е Швајцарија, а 
Македонија не е ни Македонија, туку е само една бедна бивша 
југословенска република. 
Во Македонија, народот иако теоретски може да владее со 

сопствената си држава тој тоа не го прави оти смета дека тој е 
коњ, а политичарите се јавачи. Кога тоа ние ќе сфатиме колку 
вреди нашиот глас на изборите и пред изборите?  
Секогаш кога ќе излезат политичарите со нивните политички 

понуди со кои ќе го побараат нашиот глас, да се сетиме дека треба 
„да го јавнеме Bucephalus“. А скромното и добродушно коњче 
Дорчо да му го оставиме на Трајче Дрварчето. Политичарите кои 
се манипулатори и крадци нека си владеат со своите полтрони.  
Ако ние успееме да го јавнеме политичкиот Bucephalus тогаш нас 

нЀ чека прекрасна иднина, оти тогаш (како што би рекол и самиот 
Филип II) БЈРМ ќе биде премала за нашиот успех и ќе треба да си 
бараме друга земја, Македонија во нејзиниот полн сјај можеби, за 
да живееме во неа како што заслужуваме. 
Златна кочија не личи да ја влечат мулиња. А и златна земја 

како нашава исто така не личи да ја водат мулиња. Затоа, да го 
јавнеме Bucephalus и далеку ќе стигнеме. 
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Со старите воини против старите непријатели, а со новите 
воини против новите непријатели 
 
Неколку месеци пред Филип II да биде убиен во атентат, тој во 

Мала Азија, на персиска територија испратил голема војска под 
водство на својот најстар и најспособен генерал, Parmenion, кој 
што имал наредби да го подготви теренот за големата македонска 
инвазија со уште поголема војска која што требало да ја предводи 
самиот Филип. 
Во прво време, Parmenion и неговите сили нижеле успех по 

успех, сЀ додека се бореле со ситни и неорганизирани единици на 
непријателот кои биле изненадени од дрскоста на западните им 
соседи, Македонците, кои се осмелиле со едвај десетина илјади 
војници (со толку луѓе заповедал Parmenion) да ја нападнат 
големата персиска империја. Но, Персија била сериозна држава и 
таквите безобразлуци на нејзината западна периферија не можеле 
да се одвиваат долго без да привлечат внимание во престолнината 
на Персија од каде што набрзо била испратена силна казнена 
експедиција која го поразила контингентот на Parmenion и го 
натерала на повлекување. Ова повлекување ќе биде запрено со 
доаѓањето на Александар лично во Мала Азија на чело на голема 
македонска војска со која подоцна Персијците биле поразени во 
битката на реката Granicus. 
А кој можел да очекува на почетокот на походот на Parmenion 

дека овој стар и искусен генерал кој во служба на Филип II не 
знаел за пораз ќе доживее такви големи неволји во Мала Азија?  
Никој, освен оној кој што можел да претпостави дека токму 

староста и богатото искуството на македонскиот генерал во 
борбите со непријателите на Балканот нема да му биде ама баш од 
никаква полза во војната против Персијците, чија што воена 
организација и тактичко – стратегиски модел на војување биле 
сосема различни од оној на балканските племиња, народи и 
државички. Може да се каже дека Parmenion, навикнат на начинот 
на војување кој го практикувале старите добро познати 
непријатели, дури бил и збунет и затекнат од сосема поинаквиот 
стил на борба на новите, дотогаш за него невидени, противници. 
Освен Parmenion, македонската војска располагала и со еден 

друг подеднакво стар и подеднакво искусен генерал од екипата 
околу Филип II. Тоа бил Antipater кој имал војничко досие сосема 
идентично со она на Parmenion. И двајцата биле искусни во 
справувањето со балканските непријатели на Македонија, и 
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двајцата не знаеле за пораз, и двајцата одлично разбирале со кого 
како треба да се постават за да не дозволат било какво 
изненадување и да ја осигураат македонската победа. 
Кога Александар тргнал во походот кон Персија, тој токму 

Antipater го наименувал за гувернер на европските територии на 
македонското кралство, задолжен да спречи појава на било какви 
проблеми на Балканот поради кои Александар би бил принуден да 
се враќа назад. Оваа задача Antipater ја извршил со феноменален 
успех, и тоа не треба да нЀ чуди, оти тој целиот живот си имал 
работа со тие непријатели, и знаел како треба да постапува со нив.  
Грците речиси веднаш штом Александар тргнал кон Персија 

кренале бунт под водство на кралот Agis кој на чело на својата 
државичка Sparta ги повикал сите свои сонародници да се кренат 
на востание против „валканото име македонско кое ја гнасело цела 
Елада“. На овој повик се одзвале многу грчки патриоти и набрзо 
востанието се разгорело до степен да ја загрози и безбедноста на 
етничките територии на Македонија по што Antipater брзо собрал 
огромна војска со која ненадејно се втурнал во јужна Грција, во 
самото средиште на востанието и во една крвава битка му ставил 
крај на бунтот. Илјадници Грци биле убиени, а десетици илјади 
морале да побегнат од териториите под македонска доминација.  
По смртта на Александар, кога веќе започнал распадот на 

неговата империја која неговите генерали решиле да си ја поделат 
меѓу себе (само не се согласувале кој колку да земе, па морале да 
водат војни еден со друг за да го допрецизираат тоа техничко 
прашање) Грците во Грција пак виделе шанса за кревање на 
востание против Македонија, со која сеуште управувал Antipater.  
Бидејќи тој бил стар воин и бидејќи и во новиот бунт си имал 

работа со стари непријатели кои веќе еднаш ги победил, тој знаел 
што да прави. Во она што на англиски (на интернет) се вика The 
Lamian War (војната околу тврдината Lamia) македонските сили 
повторно со уште поголем масакр ги поразиле Грците и потоа 
Грција била за наредните век и пол пацифизирана и не им правела 
ама баш никакви проблеми на Македонците. Сите битки кои во 
наредните децении се одвивале на грчка територија се воделе 
меѓу војските на разните македонски кралеви од Египет, Сирија, 
Македонија и Мала Азија.  
Колкав душман им бил овој Antipater на Грците и колку само 

страдања виделе тие од него, ми се чини дека баш поради 
неговите дела во нивната земја тие нас, Македонците, сеуште нЀ 
мразат (баш тој му бил и заменик командант на Александар при 
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нападот врз големиот грчки град Thebes по што овој град бил 
срамнет со земја и населението негово било делумно испоубиено и 
делумно продадено како робови – веројатно по совет на Antipater 
било направено толку сурово казнување). Ако македонската влада 
направи некој таен план за справување со Грците би требало да му 
даде кодно име „план Антипатер“, затоа што од тоа име за план со 
таква цел посоодветно нема и не може да се најде. 
Во војската со која Александар го освојувал персиското царство 

имало еден куп млади генерали и високи офицери (Nearchus, 
Lysimachus, Coenus, Erigyius, Perdiccas, Hephaestion, Ptolemy, 
Seleucus) сите на возраст под триесет години кога почнал походот. 
Генералот Craterus имал триесет и кусур години, а само Antigonus 

(кој подоцна го добил и прекарот „едноокиот“ т.е. Monophtalmus) 
кој имал скоро педесет години кога почнала војната против 
Персијците, и Parmenion со неговите шеесет и кусур години, се 
двоеле од групата „дечишта“ кои собрани околу најмладиот од нив, 
самиот македонски крал Александар со неговите 22 години и нешто 
ситно месеци, си замислувале дека можат светот да го освојат. 
Еден значаен македонски политичар од нашево време во една 

пригода изјави дека „со деца не се прави држава“ но се чини дека 
кога ја давал таа изјава тој политичар не ја имал во предвид 
кадровската политика во македонската војска од времето на 
нашите најголеми успеси како држава, епохата на Александар 
Велики, кога Македонија се растегнала од Јадранот до Индија. 
Со деца можеби не се прави држава но сигурно се прави 

империја, како што Александар со своите врсници на чело на 
најзначајните единици од неговата армија тоа пред дваесет и три 
векови го докажал. Впрочем, кога се тргнува против една огромна 
империја каква што била персиската, од чија моќ секој возрасен и 
зрел војсководач би имал оправдан страв, со какви луѓе, освен со 
неискусни и арогантни „младичи“ може да се тргне во војна? 
Од денешна гледна точка, јасно е дека Александар направил 

грешка кога со себе го повел и стариот Parmenion бидејќи според 
она што го пишуваат античките историчари, тој со своите совети 
никогаш не бил корисен за Александар, бидејќи тие совети секогаш 
биле крајно конзервативни и редовно повикувале на максимална 
претпазливост при постапувањето со непријателот. Александар 
секогаш ги отфрлал советите на Parmenion и си терал по свое – 
храбро и дрско – што резултирало со постојани победи.  
Воедно, од сите генерали во армијата која учествувала во 

походот кон Персија само Parmenion немал почит кон главниот 
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заповедник на кого не само татко, туку можел дури и дедо да му 
биде, според разликите во нивните возрасти. Со еден куп победи 
во својот долгогодишен стаж во македонската армија, Parmenion 
веројатно бил многу лут и дури и навреден се чуствувал што морал 
да прима наредби од некое „петле“ кое ништо во животот не 
видело дотогаш. Можеби токму од тие причини се појавиле и 
услови за Parmenion во преписката со својот син, генералот 
Philotas, да го посоветува да направи некои работи кои ја ставиле 
под знак прашалник неговата лојалност кон Александар, што пак 
во крајна линија резултирало со апсење, судење, осудување и 
егзекуција на Philotas под обвинение за предавство и обид за 
организирање на атентат врз Александар, по што набрзо следувала 
и егзекуцијата на Parmenion.  
Младите генерали на македонската војска немале проблем со тоа 

да го почитуваат својот уште помлад крал оти и тие не биле нешто 
многу поискусни во војувањето од него, па да чуствуваат некаква 
супериорност кон неговата „неискусност“. Еден од релативно 
постарите македонски офицери, извесен Clitus the Black кој имал 
околу 40ина години кога започнал походот на Александар во Азија, 
во текот на еден официјален „коктел“ (со модерен речник кажано) 
се опил и почнал да го навредува и омаловажува ликот и делото 
на Александар и за тоа како казна од уште повеќе опиениот 
Александар добил – копје во градите.  

Clitus својата кариера во македонската војска ја почнал и стигнал 
високо во хиерархијата уште додека Филип бил жив, а Александар 
бил само мало детенце, па тој не чуствувал потреба да покажува 
некоја преголема почит спрема својот млад крал. Еден друг 
македонски генерал, по име Attalus, кога Филип бил жив, поради 
своите огромни заслуги за кралството, си дозволувал себеси 
голема слобода во изразувањето, па на една забава се дрзнал дури 
и да го нарече (индиректно) Александар и „копиле“ – поради 
мајката на Александар, Olympias, која не била Македонка.  
Поради неговото непочитување кон младиот македонски принц, 

а во неможност да го казни поради неговата исклучителна 
вредност како способен генерал, Филип го испратил заедно со 
Parmenion овој Attalus да ја предводат тие двајца армијата која што 
била претходница на македонската инвазија во Мала Азија 
(спомената во почетокот на поглавјево). Кога Александар станал 
крал, по смртта на Филип, тој веднаш му пратил писмо на 
Parmenion со наредба да го егзекутира Attalus како непоправливо 
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недисциплиниран и непослушен офицер од кого Македонија повеќе 
не можела да очекува никаква корист. 
Од друга страна, не секогаш меѓу младите лидери и старите 

потчинети мора да има несогласувања, кои би спречиле нивна 
плодна соработка. Еве, стариот генерал Antigonus Monophtalmus со 
својот врховен командант, Александар Велики, никогаш не влегол 
во кавга и со апсолутна ревносност ги извршувал сите негови 
наредби безприговорно. Поради оваа негова навика секогаш мудро 
да се однесува со сите со кои си имал работа, тој ќе успее да 
преживее многу авантури и по смртта на Александар ќе биде еден 
од наследниците (на интернет, повеќе за нив: Diadochi) кои ќе 
успее за себе и своите потомци да заграби огромно парче од 
империјата на Александар.  
Според она што историчарите од тоа време ни го оставиле како 

записи за тие случувања, овој Antigonus се чини дека бил 
исклучително талентиран политикант и вонредно надарен 
„муватор“ кој знаел како да справи со своите непријатели преку 
итрини и интриги, и многу ретко имал потреба да ангажира војска 
за остварување на своите цели. Јас на мојот блог дури и цела 
колумна му посветив на овој човек, текст во кој поврзав една 
негова финта со политичката сцена во денешна Македонија. 
И така, дојдовме до сегашново време. Во модернава македонска 

држава ситуацијата не е добра и таа е таква откако сме станати 
независни. Причината за тоа е, според мое мислење, во голем дел 
непочитувањето на мислата од насловот на ова поглавје. Ние, во 
1991та година, во новото време, во новите услови кои владееја во 
светот, влеговме со стари „воини“ и затоа ги изгубивме сите битки. 

  Ајде да почнеме од историчарите, од оние официјалните, 
режимските историчари, академици и професори и доктори на 
науки кои ги пишуваат учебниците по историја што се користат во 
нашите училишта. Според официјалната историографија во нашата 
земја, ние, денешните Македонци, сме потомци на Словените кои 
тука дошле во шестиот (т.е. седмиот) век и ние немаме никаква 
врска со александровата цивилизација. Токму со овие зборови ја 
раскажува својата верзија за спорот за нашето име, поранешниот 
претседател на поранешната југословенска Република Македонија 
Киро Глигоров во едно интервју кое е снимено и кое како видео 
клип Грците постојано го циркулираат по интернет. 
Според нашата официјална историографија, времето во кое 

Александар Велики живеел и годините по него, се викало 
„хеленистичка епоха“. Инаку, ако на интернет побарате податоци 
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за еден германски „научник“ од XIX век по име Johann Gustav  
Droysen, ќе сфатите, исто како и јас што сфатив кога прв пат се 
запознав со неговиот лик и дело, дека поимот „хеленизам“ за прв 
пат во историјата е употребен токму од страна на овој човек, кој 
инаку си имал своја агенда и сакал да ја престави својата земја 
Прусија како пандан на античка Македонија која што требало да ги 
обедини сите тогашни десетици мали германски државички во 
една голема империја, како што Македонците ги „обединиле“ 
грчките државички во една голема држава. Да, да, почитувани 
читатели, луѓето кои живееле во така наречената „хеленистичка 
епоха“ воопшто не знаеле дека се Хеленисти. Владетелите им биле 
Македонци од прв до последен, и веројатно поправилно е да се 
каже дека живееле во македонистичка епоха.  
Ама ај објаснете им го тоа на нашите официјални историчари, 

кои со сиот памет нЀ убедуваат сите нас дека античките 
Македонци исчезнале сосема, но нивните потомци денеска се само 
Власите (кои поради тоа што имаат практично идентичен јазик со 
Романците, би требало да се жив доказ дека всушност денешните 
Романци се вистинските потомци на античките Македонци).  
За нашите историчари еден Тодор Александров е контроверзен 

лик за чие оцрнување имаат потрошено и уште трошат многу 
мастило и хартија, иако за ликот на Лазар Колишевски се чини 
дека немаат баш нешто лошо да кажат. Еден Владо Черноземски е 
терорист затоа што извршил атентат врз српскиот крал Александар 
Караѓорѓевиќ (кој пак е виновен за смртта на илјадници Македонци 
за време на неговата диктатура во Југославија) но Јосип Броз Тито 
(кој испратил илјадници наши луѓе на робија на Голи Оток, меѓу 
нив и првиот наш претседател Ченто, и воедно ги оставил на 
цедило македонските партизани во Егејска Македонија) е 
позитивна личност која заслужува споменици ширум земјава?! 
За историчарите со кои влеговме во независноста толку, бидејќи 

ако се отвори темата за сите нивни глупости крај ќе нема оваа 
книга. Сега за економистите со кои ја почнавме транзицијата од 
комунизам во капитализам. 
До ден денешен на државниот економски факултет во Скопје 

предаваат и плата земаат од народните пари професори кои 
немаат допирна точка со капиталистичката економска мисла врз 
која почива целиот развиен свет. А и зошто би имале, кога нивните 
кариери почнале во ерата кога се барала само слепа послушност 
кон социјалистичките стерилни догми според кои приватната 
сопственост била грешка. Овие економисти се креатори на 
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целокупната економска политика на сите левичарски влади во 
текот на изминативе дваесет години и баш затоа во периодите кога 
левицата влaдееше – македонската економија тонеше. За среќа, за 
голема среќа, меѓу македонските економисти има и десно 
ориентирани т.е. луѓе кои всушност ја разбираат економијата, па 
затоа кога ним им се дозволува да ја креираат економската 
политика во државава – доживуваме некаков раст на стопанството. 
Имаме лингвисти кои милуваат да се нарекуваат себеси „чувари 

на македонскиот јазик“ и кои паѓаат во шок секогаш кога ќе видат 
дека во секојдневниот говор некој нов збор, најчесто од англиско 
потекло, сЀ почесто се употребува. И ве поправаат дека не треба 
да го користите тој збор сЀ додека тој не се одомаќини во нашиот 
јазик. Прашањето до овие луѓе би требало да гласи: „а како некој 
збор ќе се одомаќини ако не го пуштите да се одомаќини?“.  
Тие се повикуваат на некој си речник направен пред шеесет 

години сметајќи дека ако некој збор не е во тој речник запишан, 
тој не е дел од македонскиот јазик. Но речникот е само запис за 
тоа како некој јазик изгледал во една фаза од својот развој, а 
никако не смее да биде барикада која ќе го спречува јазикот да се 
развива и понатаму. На мојот блог, во една од најстарите колумни, 
онаа со наслов „Треска, Вардар, ние и Грците“ јас убаво објаснив 
дека азбуката која Бугарите ја користат за својот јазик воопшто не 
е бугарска, оти е измислена од Климент Охридски (кој бил 
Македонец) и затоа нема потреба да го одбиваме враќањето на 
темниот вокал во нашата азбука и неговото користење наместо 
апострофчето. Но, нашите лингвисти, после шест децении учење 
догми, не се способни да го прифатат делото на македонскиот 
Климент Охридски наспроти буквите на српскиот Вук Караџиќ. 
Водачите на сегашните најгласни невладини организации кои 

постојано се преставуваат себеси како борци за човекови права и 
демократија во земјава ни наша, всушност се повеќето од нив 
бивши соработници на фамозната УДБа, служба која во своите 
златни денови на термините „човекови права“ и „демократија“ 
гледаше како на интересни зборови со кои можеа да се смислуваат 
мрсни вицови. Ништо чудно што во јавноста постои широк 
впечаток дека повеќето од позначајните НВОа се всушност легла 
на соработници на странските разузнавачки служби. Луѓе кои 
некогаш им слугувале на едни тајни полиции, денеска немаат 
проблем да им слугуваат на други тајни полиции. 
Во демократијата и плурализмот ние влеговме со новинарски 

„бардови“ кои целиот свој претходен работен век го минале во 
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државните социјалистички управувани медиуми. Ако не сте знаеле, 
во социјализмот, улогата на секој медиум била на народот да му 
објавува непријатни работи за внатрешниот и надворешниот 
непријател, и воедно да објавува и штедри пофалби за лидерите 
на комунистичката партија (која раководела со сите медиуми). 
Луѓето кои со такво новинарствување ги почнале своите кариери 

во медиумите не можат ни до ден денешен да се ослободат од тој 
стил на работа. Зарем треба да нЀ чуди што денешните наши 
новинари, барем повеќето од нив, го прават истото она што го 
правеле во социјализмот? Повеќето наши новинари се занимаваат 
исклучиво со изнесување на манипулативни шпекулации со кои се 
обидуваат да го оцрнат политичкиот непријател на нивните газди, 
а во остатокот од времето со сите сили се обидуваат да кажат 
нешто убаво за сопствениците на медиумите за кои работат. Со 
такви ли новинари ќе градиме демократска јавност?  

 
Резиме: Кога Александар тргнал да ја освојува Персија, тој бил 

свесен дека оди во војна со непријатели со какви дотогаш ниту 
еден Македонец не се соочил. Овој впечаток бил особено засилен 
со поразите на старите и искусни генерали Parmenion и Attalus, кои 
навикнати на војување во балкански стил (на ситно) не знаеле 
како да победуваат големи непријателски армии. 
За да се поразат Персијците и нивните гигантски војски морало 

да се најде нова тактика, нова стратегија, иновативни методи на 
војување, кои само во главите на млади луѓе можеле да бидат 
смислени. Во походот во Азија, искуството било некорисен товар. 
Но, за држење на старите непријатели на Балканот во пат 

позиција било особено корисно да се има на располагање стар и 
искусен генерал во ликот на Antipater кој со голем успех (и со 
уживање) ги задушил сите бунтови на покорените Грци. 
Со историчари без разбирање за македонската историја не се 

гради национална гордост, со економисти без знаење за 
капиталистичката економија не се гради пазарно стопанство, со 
лингвисти кои сЀ што знаат за својот јазик научиле од еден речник 
и една граматика нема развој и афирмација на нашиот јазик, со 
кодоши на тајната полиција кои поткажувале борци за демократија 
не се гради правна држава и со новинари кои целиот живот ѐ 
служеле на лагата и цензурата не се промовира општество на 
вистината кажана преку слободниот говор. 

 Со стари политичари во нови порази од старите непријатели. Со 
нови политичари во нови победи против новите непријатели.  
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Сети се на опсадата на Tyre: никој не рече дека да се освои 
светот ќе биде лесна работа 

 
Ќе нЀ биде или нема да нЀ биде како држава, прашање е сега! 
Кога Александар по битката кај Issus тргнал со својата армија 

кон југ, движејќи се кон Египет по медитеранскиот брег на 
денешните држави Сирија, Либан и Израел, тој речиси секојдневно 
во својот воен камп примал пратеници од крајбрежните градови 
кои му изјавувале покорност и се ставале под неговата власт 
доброволно. Но, од најголемиот и најбогатиот од тие крајбрежни 
пристанишни градови, градот Tyre, му дошла официјална 
делегација составена од најугледните граѓани кои му понудиле 
нешто сосема поинакво. 
Тие за разлика од другите градови, биле подготвени единствено 

да му дозволат да влезе сам во градот, невооружен и без 
придружба на своите војници, да принесе жртва пред олтарот на 
главниот храм во Tyre, храмот посветен на локалниот бог Melqart, 
и потоа да си замине. Иако при влегувaњето нa македoнската 
војска во претходните градови во Сирија и Либан (регион што во 
тоа време се викал Phoenicia) апсолутно не биле извршени никакви 
разурнувања или грабежи, Tyre – јаните сакале да останат што е 
можно понеутрални во војната меѓу Македонија и Персија, за да не 
го навредат ниту Александар ниту Darius, оти не знаеле сеуште кој 
од нив двајца ќе победи на крајот.  
Ваквата половична „капитулација“ Александар ја сфатил како 

тактичко – стратегиски неприфатлива, бесмислена од политички 
аспект, непродуктивна од пропагандна гледна точка, па дури и 
како лична навреда насочена директно кон него. 
Затоа, веднаш штом пристигнал со својата армија во околината 

на Tyre, Александар ги собрал генералите и војниците околу себе и 
им одржал краток говор во кој ја образложил стратегиската 
важност на потребата Tyre да биде заземен. Им рекол дека 
опсадата ќе биде исклучително тешка и напорна, ама истовремено 
и неопходна оти друг начин немало да се осигура дека персиската 
флота ќе останела без пристаништа од кои ќе можела да тргне во 
инвазија на Македонија. 
Главниот дел на градот Tyre се наоѓал на еден остров блиску до 

брегот и токму на тој остров биле сместени касарната со 
непријателскиот гарнизон што го обезбедувал градот, ризницата, 
сите храмови, како и куќите на најбогатите жители. Сиромашните 
Tyre – јани живееле во предградијата на градот, кои пак се 
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наоѓале на брегот и кои брзо и лесно биле ставени под контрола 
на Александар затоа што градските власти на Tyre уште на самиот 
старт на конфронтацијата со Македонците сфатиле дека треба да 
се концентрираат на одбрана на градот – остров, сметајќи дека 
полесно ќе го одбранат островот чиј брег бил потполно заграден 
со високи бедеми, и каде што имало и што да се брани – богатите 
храмови, полната ризница и куќите на угледните граѓани. 
Меѓу островот и брегот имало еден тесен проток каде што водата 

не била подлабока од шест метри и токму поради тој факт, а и 
поради немањето на своја флота, Македонците решиле да 
изградат насип од брегот до островот и по тој насип да ги 
довлечкаат своите машини за рушење на ѕидови со кои требало да 
се отвори дупка во бедемот низ која дупка потоа ќе јурнеле 
македонските пешадијци низ улиците на градот. Со други зборови, 
Александар, сфаќајќи дека островот нема да може да го освои, 
решил тој остров да го претвори во полуостров, поврзувајќи го со 
брегот со помош на еден тесен насип изграден од камења. 
Македонските војници почнале да го градат насипот носејќи 

крупни камења и истурајќи ги во морето, при што Александар го 
фрлил токму првиот камен, и во наредните месеци практично 
секојдневно бил на градилиштето со своите војници – работници 
подржувајќи ги со инспиративни говори, со „мандатни казни“ 
изречени на лице место за мрзливците и забушантите и со 
подароци во кеш за оние кои работеле вредно и неуморно. 
Насипот брзо напредувал додека се сипувале камењата во 

близина на брегот каде што водата била плитка, но кога навлегле 
во подлабоките води, градителите почнале да трпат постојани 
напади од стрелците кои се наоѓале на непријателските бродови 
како и од катапултите (машини за фрлање на големи камења, на 
англиски: catapults) поставени на високите ѕидини на Tyre.  
Кога веќе навлегол насипот во најдлабокиот дел на протокот, 

бранителите на Tyre со своите бродови почнале да се „паркираат“ 
токму во водата пред челото на насипот и со константно стрелање 
на стрели и фрлање на копја ги спречувале градителите да 
продолжат со изградбата на насипот. На ова нешто, Македонците 
одговориле со изградба на две големи подвижни кули направени 
од дрво, на чии врвови сместиле многубројни стрелци како и 
големи катапулти, и откако ги довлечкале тие кулишта до челото 
на насипот почнале со огромни камења да фрлаат по бродовите и 
со стрели кон морнарите во тие бродови. 
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Планот бил, како што напредувал насипот понатаму, да се 
движат и кулите нанапред за да обезбедат заштита за оние кои 
постојано требало да сипуваат камења во морето. 
На ова Tyre – јаните одговориле вака: еден голем брод го 

наполниле со суви дрва, партали и трски што ги полеале со некоја 
запалива течност и со помош на веслачи го довеле до челото на 
насипот кај што биле дрвените кули и откако со полна брзина го 
треснале (и заринкале) во насипот, подметнале пожар на бродот 
по што поради големата запаливост на материјалите во него 
веднаш се разгорел џиновски оган кој брзо ги зафатил и изгорел 
двете дрвени кули. Со тоа насипот останал без заштита од 
нападите на непријателските бродови и неговото градење не 
можело да продолжи. Така барем Tyre – јаните мислеле. 
Но, Александар не се обеспокоил од оваа катастрофа и наредил 

да се започне од самиот брег со проширување на насипот за да 
може на него да бидат монтирани поголеми и поиздржливи дрвени 
кули на кои требало да се стават повеќе катапулти со што тие би 
биле подобро заштитени од слични напади. Истовремено, додека 
војската се зафатила со исполнување на оваа наредба, тој заминал 
на север, во посета на крајбрежните градови кои претходно му се 
имале предадено за да побара од нив помош т.е. бродови со кои 
сакал да ѐ парира на флотата на Tyre – јаните. 
Александар решил да почне и со методите на татко му и почнал 

да нуди огромни поткупи и да дава примамливи ветувања кон 
одредени команданти во флотата која го бранела Tyre и набрзо тоа 
вродило со плод: многу адмирали од Tyre – ската флота поминале 
на страната на Александар и што било уште поважно, со себе ги 
повеле и бродовите со кои командувале. На тој начин била 
собрана огромна флота со која Александар пристигнал од 
северните крајбрежни градови пред пристаништето на Tyre и ги 
повикал бранителите на поморска битка. Но, тие сфатиле дека 
таквата битка може и да ја загубат, па решиле да се повлечат 
назад во своето пристаниште и уште повеќе, сосема го блокирале 
со сите бродови што ги имале влезот во тоа пристаниште. 
Александар сфатил дека на овој начин ги натерал Tyre – јаните 

да му овозможат на мира да си го доврши насипот и да си создаде 
пат до ѕидините на градот – остров, но опсадата ни од далеку не 
била готова. Бидејќи дури и кога насипот ќе стасал до подножјето 
на бедемите, поради нивната огромна дебелина и височина 
(речиси 50 метри биле високи) пак ќе требало многу време да 
помине додека да се направи дупка во нив.  
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Затоа, додека да стигне насипот до островот, слободното време 
Александар решил да го помине во рушење на овие високи ѕидини 
со помош на катапултите кои се наоѓале на неговите бродови.  
Поради ограничниот дострел на овие антички артилериски 

направи, бродовите на кои биле катапултите морале претходно 
многу блиску да допловат до брегот на островот. Но Tyre – јаните 
се сетиле што му е намерата на Александар и благовремено 
успеале во морето околу островот да постават огромен број на 
големи камења и колци (колците стоеле вертикално во водата и 
имале на врвовите остри металани шилци) кои камења и колци 
биле смртоносни за античките дрвени бродови. 
Со тоа бродовите на сојузниците на Александар биле спречени 

да се доближат на доволно мало растојание до ѕидините на Tyre за 
да може ефикасно да се употребуваат катапултите.  
Александар и од оваа одбранбена финта на Tyre – јаните не се 

вознемирил премногу, и веднаш наредил да се започне со акција 
за чистење на морето околу островот од опасните камења и колци, 
при што посебно обучени нуркачи се нурнувале во водата, ги 
врзувале камењата и колците со јажиња и потоа тие јажиња ги 
влечеле по два – три брода заедно и на тој начин ги извлекувале 
од водата. Tyre – јаните на ова одговориле со испраќање на свои 
нуркачи кои поставените јажиња ги сечеле. 
Александар првин размислувал да постави вооружени 

македонски нуркачи да стражарат покрај јажињата кои би се 
бореле (под вода) со нуркачите од Tyre кои би дошле да вршат 
саботажа на јажињата, но од ваквата идеја брзо се откажал оти му 
било предочено дека Tyre – јаните имале многу поспособни 
нуркачи наспроти Македонците кои пред сЀ биле специјализирани 
за борба на копно. 
Но, и ова не го обесхрабрило Александар – и операцијата за 

отстранување на опасните колци и камења од водите околу Tyre 
започнала одново, но наместо со јажиња, овој пат камењата и 
колците биле врзувани со метални синџири. Со тогашниот степен 
на развој на технологијата било практично невозможно да се 
исечат синџирите под вода во тие услови, па Tyre – ските нуркачи 
се откажале од понатамошното саботирање.  
Наскоро од морето биле извадени сите објекти што биле пречки 

за бродовите на Александар да се доближат доволно блиску до 
брегот на градот – остров и да почнат катапултите да гаѓаат со 
големи камења кон ѕидините на Tyre и да ги уриваат. 
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Соочени со решителноста на македонскиот крал, Tyre – јаните 
гледајќи како насипот сЀ повеќе се доближува до нивните ѕидини и 
со секојдневното гаѓање на градските бедеми со огромни камења 
од бродовите на македонските сојузници, се решиле на очајнички 
потег. Додека бродовите на Александар биле повлечени до брегот 
за да се одморат морнарите и да ги наполнат магазините повторно 
со муниција за катапултите, ненадејно голем дел од бродовите од 
пристаништето на Тир тргнале во молскавичен напад против 
бродовите на македонските сојузници решени да ги уништат.  
На ова, Александар наместо да тргне во одбрана на бродовите 

што биле нападнати, тој неколку бродови што биле закотвени на 
друго (безбедно) место ги наполнил веднаш со своите најелитни 
војници и тргнал кон пристаништето на Tyre кое сега било 
оставено речиси без одбрана. Гледајќи што може да ги снајде 
додека тие биле во напад, адмиралите на флотата на Tyre веднаш 
тргнале да се враќаат назад, за да ги спречат Македонците да го 
заземат пристаништето. По нив тргнале во потера и бродовите на 
македонските сојузници кои само неколку минути пред тоа се 
бранеле од Tyre – скиот напад.  

Tyre – јаните успеале да стигнат на време назад и повторно го 
блокирале влезот во своето пристаниште, но токму во тој миг 
конечно дошло до неочекувано уривање на еден дел од бедемот и 
низ таа дупка можеле да навлезат македонските пешадијци. Тука, 
бранителите на Tyre испратиле огромна војска (практично сЀ што 
имале на располагање) и едвај успеале да го одбијат нападот. 
Гледајќи ја паниката која ги зафатила Tyre – јаните при овој 

напад, Александар сфатил дека конечно ја открил слабата точка во 
нивниот одбранбен концепт: тие можеле да одбијат секаков напад 
на секоја точка од своите бедеми во секое време, но не можеле да 
одбијат напад на сите точки од бедемот истовремено.  
Александар набрзо потоа наредил тотален напад со сите 

расположливи сили од сите страни. Некои бродови требало да 
продолжат да ги бомбардираат со огромни камења другите делови 
од ѕидините, некои да го нападнат пристаништето, други да се 
паркираат што е можно поблиску до делот од бедемот каде што 
била направена дупката и од нивните палуби стрелците постојано 
да стрелаат кон островот за да спречат Tyre – јаните да соберат 
голема пешадија со која пак би ги спречиле Македонците да се 
истоварат и конечно, со целата останата македонска војска 
Александар тргнал во истоварување на островот, но не на оној дел 
каде што имало срушен ѕид (каде што го чекале бранителите), туку 
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токму онаму каде што Tyre – јаните, зафатени со одбрана од 
нападот од сите страни, најмалку очекувале тој да нападне – на 
делот од ѕидините кој бил неоштетен и затоа и најслабо бранет.  
Соочени со ваков општ напад, многу Tyre – јани сфатиле дека 

битката е загубена и оние кои биле на бродовите се дале во 
бегство, што подалеку од тој дел на светот. Најголемиот дел од 
нив ќе заминат кон градот Carthage (се наоѓал во денешен Тунис, а 
во нашите книги по историја е наречен Картагина) каде што 
морнарите и бродовите биле ставени во служба на тамошните 
власти. Токму благодарение на овој ненадеен масивен прилив на 
бродови и одлично обучени морнари овој дотогаш релативно мал и 
безначаен град ќе го започне својот подем во најмоќна поморска 
сила во западниот Медитеран во наредните години. 
Во Tyre, штом бранителите сфатиле дека ја изгубиле контролата 

врз градските бедеми, почнале панично да се повлекуваат кон 
храмот на Melqart, за каде што сметале дека ќе бидат безбедни 
(поради почитта која Александар ја имал кон храмовите на било 
која религија). Многумина од нив не успеале да стигнат до храмот 
на време, па биле убиени по улиците на градот од страна на 
разбеснетите македонски војници кои им биле многу лути на 
бранителите на Tyre поради долгата опсада на која ги принудиле.  

Arrian of Nicomedia вели дека при падот на Tyre, осум илјади 
бранители биле убиени, а од Македонците само при завршната 
битка загинале над 400 војници. 
По победата, Александар им дал амнестија на оние кои се 

сокриле во храмот на Melqart (меѓу нив имало многу странски 
амбасадори и трговци и Александар не сакал со нивно убивање да 
направи дипломатски инцидент и нови непријатели во војната да 
си создаде). Останатите жители на градот фатени како се кријат во 
нивните домови биле или подарени на сојузниците кои помогнале 
да се освои Tyre, или продадени како робови.  
Конечно, како симбол на освојувањето на градот, Александар во 

полна воена опрема следен од целата негова војска принел жртви 
во храмот на Melqart. Како сувенир, еден катапулт бил донесен во 
тој храм и оставен како потсетник за идните жители на Tyre да не 
им текне друг пат да им се спротиставуваат на Македонците. 
До ден денешен, насипот што го изградиле војниците на 

Александар Велики постои и штрчи над морето како нем сведок на 
решителноста на Македонците пред дваесет и три века да не се 
откажат од својата намера да победат и покрај сите напори и 
многуте жртви кои морале да ги дадат за остварување на таа цел. 
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Треба ли да кажувам што од опсадата на Тир можеме да научиме 
ние денешните Македонци? Мислам дека тоа ви стана јасно по 
прочитувањето на оваа книга, но ако треба – еве ќе кажам: 
 
Резиме: Никој не рече дека да се создаде држава, своја, 

сопствена, независна и успешна, е лесна работа. Тоа важи за 
секого, не само за нас. Погледнете ги само Израелците, колку само 
тие мака видоа низ својата историја па еве ги сеуште им стои 
државата и не ни помислуваат да се предадат.  
Тоа е најголемата поука од Александар: да се освои светот не е 

лесна работа (и практично е невозможна), но ако човек се обиде 
да го направи тоа, може многу голем дел од тој свет да освои.  
Ние не сакаме да го освоиме светот, ние само си го бараме 

нашето место под сонцето. Но, за да станеме и останеме свои на 
своето, мораме да излеземе од сиромаштијата и како нација и 
држава да бидеме богати и силни. А за да стане Македонија силна 
и богата, првин мора менталитетот на Македонците да се промени.  
Александар не го освоил Tyre затоа што на последниот ден од 

седумте месеци опсада конечно успеал да се искачи на бедемите 
на тој град, туку затоа што на првиот ден од почетокот на опсадата 
цврсто решил дека нема да си оди никаде без првин да ја заврши 
работата поради која дошол на тоа место.  
Ако Македонија пропадне после дваесет или триесет години 

постоење како независна држава, тоа нема да биде поради тоа 
што по дваесет или триесет години од прогласувањето на 
нејзината независност нашите непријатели конечно ќе успеат да нЀ 
победат, туку затоа што на самиот почеток на нашата независност 
ние доволно цврсто не сме решиле да опстанеме.   
Слуга не е оној кој што работи за некој друг, туку оној кој се 

плаши да почне да работи самиот за себе. Губитник не е оној кој 
се обидел и не успеал, туку оној не се ни обидел да успее.  
Поради храброста, решителноста, интелигенцијата и упорноста 

на Александар и неговите Македонци, името Македонија останало 
запаметено низ вековите. Единствен начин тоа име да продолжи 
да живее е денешните Македонци да направат сЀ за да ги стекнат 
и развијат токму тие особини кај себе. 

 
Нека Бог ни даде доволно сила да ги прифатиме оние работи што 

не можеме да ги промениме и доволно памет да ги промениме 
оние работи што не можеме да ги прифатиме. 
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Што да направите откако ја прочитавте оваа 
книга? 
 
И тоа е сЀ народе, мојата книга и практично сЀ што 

сакав да кажам во неа заврши со претходната страница. 
Но, книга која сака да инспирира, мотивира и 
провоцира не би ја постигнала таа цел ако не ги наведе 
своите читатели на понатамошно истражување. А, 
добар старт за тоа, мои почитувани читатели, е да го 
посетите, ако не сте го посетиле до сега т.е. книгава 
сте ја добиле од пријател по мејл, мојот web сајт, со 
адреса www.blogatash.blog.com.mk и таму да 
прочитате некоја од неколкуте десетици колумни кои 
досега ги имам објавено на интернет.  
Навистина би сакал да ми го кажете вашето мислење 

за мојата книга, па затоа пишете ми мејл на 
blogatash@yahoo.com па ако вашето писмо ми се 
види интересно и ако најдам слободно време, ќе ви 
пишам и одговор. Воедно, доколку имате пријатели за 
кои сметате дека би им била интересна ова книга, 
кажете им за линкот на кој може да ја симнат од мојот 
блог или дури и испратете им ја по мејл како PDF фајл. 
Конечно, да кажам нешто и за иднината. А иднината 

на мојата литературна дејност во голема мера ќе зависи 
од успехот на оваа книга. Ако сум задоволен од 
фидбекот од читателите на книгава, верувам дека за 
објавувањето на продолжението, книга која би се 
нарекувала „Што можеме ние Македонците да 
научиме од Филип II Македонски“ ќе успеам да 
најдам издавач кој тоа дело ќе го издаде во класична, 
хартиена печатена форма. А ако оваа моја прва книга 
не е успешена, која е смислата да се издава нејзиното 
продолжение (во било каква форма)? 
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Горе – доле уште сега имам разработено концепт за 
тоа како би изгледала таа книга. Планирам и таа книга 
да има 40 глави, на сличен начин структуирани 
внатрешно како што беа главите во оваа книга: малку 
историски контекст, малку зајадливост кон нашите 
менталитет и ситуацијата во кој нЀ има доведено тој 
досегашен начин на размислување, многу сарказам кон 
нашите сегашни политички водачи, и се разбира 
редовно во секое поглавје прагматични и реални 
предлози за прагматично и реално решавање на 
нашите прагматични и реални проблеми.  
Ако ви се допадна оваа книга, ви гарантирам дека таа 

книга која треба да биде далеку помакијавелистичка 
од оваа, уште повеќе ќе ви се допадне. 

 
Што друго да ви порачам, освен да читате и други 

книги и текстови од интернет за паметни и корисни 
работи, и да мислите со своја глава за сЀ што ќе 
прочитате. Посетете го мојот блог, прочитајте што сум 
напишал таму и очекувајте ја мојата книга за Филип II 
Македонски. Додека и таа книга да излезе од печат – 
останете ми поздравени.  

 
_______________________________________________ 
ДОДАДЕНО НА 8ми ЈАНУАРИ 2010та ГОДИНА: 

 
Од овој датум, мојот блог е пренeсен на нова адреса и 
од сега па натаму на тој нов блог ќе се објавуваат 
моите колумни. Сите содржини од стариот блог се 
префрлени таму, така да доколку оваа книга сте ја 

добиле по мејл, повелете на: 
 

blogatash.wordpress.com 







Не, не плашете се, ова не е уште една од десетиците книги
за Александар Велики кои во последниве години го
преплавија македонскиот книжевен пазар и кои зборуваат
за неговиот животен пат низ биографска призма.

Ова не е книга за тоа каде е роден или каде умрел или уште
помалку за тоа каде живеел и што направил во текот на
својот живот најголемиот Македонец на сите времиња, туку
за тоа што ние, денешните Македонци соочени со нашите
денешни проблеми можеме да научиме од неговите успеси и
неуспеси.

Во оваа книга, преку точно четириесет кратки и луцидни
поглавја, секое од нив налик на првокласна политичка
колумна, авторот, инаку познат, популарен и редовно
контроверзен блогер од македонскиот web простор, прави
успешен обид од зборовите и постапките кои историјата му
ги припишува на Александар Велики да ја извлече вечната
стратегиска и државничка мудрост, и да ја прикаже во
современо светло, јасно и разбирливо за денешниот
читател. 

Читател загрижен за иднината на Македонија, во потрага по
практични идеи за нејзиниот развој во модерна, напредна и
силна држава. А со токму такви идеи, оваа книга изобилува.

Ова не е книга која сака да едуцира. Ова е книга која сака
да провоцира. И затоа, воопшто не треба да изненадува што
на првата страница од прологот, ги пишува зборовите кои, 
се чини, стојат на почетокот на секоја револуција - духовна, 
интелектуална, научна и општествена:

ЧИТАЈТЕ И МИСЛЕТЕ СО СВОЈА ГЛАВА!


