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ПЛАТОН, ЧЕРЧИЛ И ХЕГЕЛ:
ТРОЈЦА ВЕЛИКАНИ НА ЧОВЕЧКИОТ УМ - ЗА
РАЗРЕШНИЦА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗОЛ
"ПЛАТОН"
Еј, Платоне, Платоне, од V
и од IV век пред нашата ера,
дали и кај вас имаше вакви
државници кога си рекол: "Со
државата треба да раководат
аристократи!" Поимот аристократ за Платон, пред сè,
значи богатство по ум. Потоа,
со сè друго.
Нашите транзициони, плуралистички етно-партиски водачи, политичари и државници, избраници на народот,
буквално го разбрале и го
прифатиле. Еве како веќе 15
години не трчаат туку галопираат кон аристократскиот
статус. При тоа, на македонскиот народ (на обичните
луѓе од сите етникуми), му
зедоа сè. Му го зедоа (го присвоија) целото материјално
(а богами и духовно) богатство кое беше наследство од
"памтивек". Тоа особено се
однесува на богатството кое
беше стекнато во последните
45 години. Така, народот го
доведоа до најниското ниво
на беда и на сиромаштија, тој

се наоѓа речиси на просјачки
стап. Но, не можеа само едно
да му земат - умот, а токму
тоа им недостасува. "Затоа,
по 15 години, народот со право констатира: за ампутиран
ум нема протеза". А нам ни се
потребни државници - според Платон.

ЧЕРЧИЛ ЛОНДОНСКИ
ДОГОВОР ОД
8.8.1945 ГОДИНА
"Војната ја водат државници и политичари, а не војници", е ставот на Черчил. На
негов предлог на Спогодбата
(договорот) во Лондон беше
составен меѓународниот воен
суд и беше донесена Повелбата на Судот - да им се суди
само на водачите (и нивните
квислинзи), што беше прифатено и спроведено во Нирнбершкиот процес: За злосторство против мирот, воени
злосторства, злосторство против човечноста (престап кон
човечноста).

Претходно, на 14.8.1941
година, Рузвелт и Черчил ја
потпишаа Атлантската повелба (Atlantic Chanta), заедничка декларација на САД и на
Велика Британија.
Во член 6 потписниците
на Повелбата изразуваат надеж дека "по конечното уништување на нацистичката тиранија ќе биде воспоставен
мир, кој на сите народи ќе им
пружи можност да живеат во
безбедност во своите граници и сигурност на сите
луѓе во светот да живеат слободни од страв и немаштија".
Во член 8 "државите потписнички веруваат дека сите
народи на светот, како од
реални така и од морални
причини, мораат да ја напуштат употребата на сила".
Во 2001 година во Македонија се случи тоа што се
случи, со индикации: злосторство против мирот, воени
злосторства, злосторство против човечноста - Вејце, Карпалак, Бриони, Челопек, Липково... малтретирање ("гравури") на работниците од ГП

"Маврово"... 12 киднапирани
Македонци, разнесени цивили - син и мајка кај Лешок...
Спротивно на Атлантската повелба беше употребена сила.
А и денес македонскиот народ живее небезбеден, без
северна граница, несигурен
и во немаштија.
"Македонија е делумно
слободна" - фридом хаус (во
годишните извештаи за 2004
и за 2005 година).
Водачи на сè што се случи
до сега и на она што денес се
случува во Македонија се истите: водачите на широката
коалиција во 2001 година со
водачите на "убијците и разбојниците" на Робертсон (потоа, бунтовници, па борци за
човекови права...), со помош
на меѓународни олеснувачи,
комутатори и катализатори
дојдоа до примирје и го потпишаа Рамковниот договор,
политички а не правен акт. А
политиката не може да се
поврзе со вистината, може
само со стратегијата, а никогаш со принципите. И денес
истите тие, сите заедно, само

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат
нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.
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декларативно го водат македонскиот народ кон Европа,
а всушност го доведоа до
дното на сиромаштијата и невработеноста. Според стандардите, го одведоа во субсахарска Африка.

ХЕГЕЛ ФЕНОМЕНОЛОГИЈА
НА ДУХОТ
Настаните кои се случуваа
во транзициониот период
(кој сè уште трае), со приватизацијата се спротивни на
природното право на македонскиот народ, правото на
работа и на живот, особено
спротивностите од 2001 година. И на македонскиот народ му припаѓа "природното
право за реално правно приклучување во историското настанување на духот на народите во борбата на спротивностите и нивното дијалектичко единство".

"Тие спротивности, меѓусостојби и поими бараат да
бидат разрешени со поширок и поконкретен поим, кој
ги укинува и ги надминува
спротивностите, но и ги чува
во себе, како моменти на
своето формирање" (Хегел).
На пример, врската на
спротивностите меѓу господарот и робот. Врска во која
господарот (владејачката класа), имал право над животот
и над смртта на робот (народот), теза или прв момент,
триумф на материјалната сила, го отстапила местото на
една духовна религија во која робот триумфирал над господарот на тој начин што го
оптоварил со нечиста совест,
триумф на духот како вредност, втор момент или антитеза. Таа спротивност наоѓа
свое решение во помирувањето на духот и на силата, во
реално човечко дејствување
- синтеза.
Оваа Хегелова постапка,
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тројство или Тријада е производ на дијалектиката на
битието и на небитието, кои
заемно се негираат и се помируваат и претставува основна тријада. Од неа, според феноменологијата на духот, произлегува македонската тријада, за македонското
општество во транзиција. Тоа
би била: од правото на господарот, домашен и надворешен, над животот на робот
- македонскиот народ, произлегува тезата: "Турни го тој
што паѓа" (теза извлечена од
филозофијата на Фридрих
Ниче, во контекст на нацистичката филозофија), прв момент, триумф на материјалната сила; треба да го отстапи
местото на духот на народот,
антитеза: "помогни му на тој
што станува" (Ф.М. Достоевски), втор момент, народот
ќе триумфира над владејачката класа - ќе ја оптовари со
нечиста совест. Тоа е триумф
на духот, на духовната вели-

чина на македонскиот народ
како врвна вредност. Тие
спротивности треба да најдат решение во помирувањето на духот и на силата во
реално човечко дејствување,
синтеза: "Во големата татковина Европа, диктатурата на
глупоста и дребнавоста треба да го отстапи своето место
на диктатурата на духот, разумот и на големите цели"
(Томас Ман).
Овие тројца великани на
човечкиот род и ум ги "повикавме" за да ни помогнат во
детекцијата и во дијагнозата
на состојбите во жална Македонија од "памтивек" до денес, особено во последниве
15 години. И што е најважно,
тие ја "предлагаат" вистинската терапија за излез од
тоталната криза на нашето
општество, во која сè подлабоко тонеме, и како да почнеме со разрешување на македонскиот јазол. Но, за вистинска терапија е потребно
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прво да има судир на духот и
на силата, за потоа да дојде
до нивно помирување. Во досегашната практика ударот
на антитезата, на вистината,
ударот на духот како вредност по материјалната сила
не само што не се возвраќа,
туку целосно се игнорира. Ќе
спомнеме два најнови примера за тоа: ("Дрвото не го
возвраќа ударот" - Брусли),
во 2001 година изгорете го
Скопје (неделник, 2005 година) или "Турни го тој што паѓа" – теза, во 2005 (крајот на
годината). "Помогни му на тој
што станува" - антитеза.
Стечаецот кој бараше помош во име на илјадници и
стотици негови "соборци",
кои 18 месеци не примиле
ниту евро, спроти нивните
избраници во Собранието
кои ги примаат "нивните"
800 евра месечно, беспомошно падна пред камерите и

пред целата македонска јавност. Никој не можеше да му
помогне. Беше многу доцна.
Вториот пример: Во исто
време на славје на власта
(неспорна е важноста и величината на чинот - кандидатски статус за членство во
ЕУ, но и такво славје!?), а наспроти, само на стотина метри
оддалеченост, протести на
граѓаните пред Електростопанство на Македонија (поскапување на електричната
енергија!?), за продажбата на
ЕСМ Дистрибуција.
Помирување на духот и на
силата во македонското општество, со моделот на приватизацијата во транзиционата
практика не може никогаш
да се случи, бидејќи не постои реално човечко дејствување. Причината за тоа е
многу едноставна, гласот на
народот е глас на плач во
пустина. Обичните граѓани,
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народот може само да "јаде
бурек" и да "брка" бумбари.
Затоа го повикува интелектуализмот со желба прво да се
разбуди неговата совест, а
потоа заедно со народот да
го оптовари со нечиста совест домашниот, а богами и
белосветскиот господар. Да
го слушне Хегел, да го почувствува ударот на Достоевски
за да се дојде до синтезата на
Томас Ман, промени преку
реализација на програми, во
насока кон "големите цели".
Ние сме свесни дека го
немаме Зола да им каже:
J'accuse! Поради тоа, ве имаме вас, интелектуалци, колумнисти, експерти, аналитичари, професори, академици,
луѓе кои имаат пристап до
јавните гласила. Да го кажете
вашето мислење. Дали се
согласувате со:
- Платон - Александар
Македонски немаше да биде

Големиот ако не беше голем
и по ум. Но, не треба да се
заборави дека негов учител
беше А(ристо)тел.
- Черчиловата доктрина и
став. Не се бара егзекуција,
туку само санкционирање на
водачите на вооружениот
конфликт или војна, сеедно....
- А за Хегел не треба коментар. Многу независни европски интелектуалци со
својот став го иницираа овој
пристап. Но, и вашиот став е
потребен за почеток на разрешување на македонскиот
јазол - за природното право
на македонскиот народ, за
негово реално правно приклучување во историското настанување.
Васил Томовски,
Скопје,
Македонија
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