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Ако годината што ја оста-
вивме зад нас може да ја 
опишеме како „година 

на потрага по решение на 
кризата“, тогаш оваа 2017 
година треба и мора да биде 
„година на откривање на 
вистината“ во врска со сето 
тоа што ѝ се случи/ува на Ма-
кедонија во последните не-
колку години. Јавното разго-
лување на сите учесници во 
црните сценарија за распад 
на државата, нивните цели 
и средствата користени за 
реализација на намерите е 
повеќе од потребно од повеќе 
причини, но, пред сè, за да не 
дозволиме веќе никогаш да 
ни се повтори грешката што 
ја направивме и во 2001 го-
дина – грст предавници да нè 
втурнат во крвава граѓанска 
војна, но и да ни го доведат 
во прашање вековниот сон за 
сопствена држава. Поради на-
ивност и нерешителност да 
се преземат храбри чекори, 
на двапати за само петнае-
сет години се доведовме во 
опасност да исчезнеме и како 
држава и како народ и нација. 

Новогодишното обраќање на 
шефот на државата и врховен 
командант на вооружените 
сили, Ѓорге Иванов, беше едно 
од тие моменти кога искрено 
очекував дека јавноста ќе до-
бие поконкретни одговори на 

да најдат начин да ги објават 
пред целата јавност. 

Ако помилувањето било 
единствениот начин да се из-
бегне хаосот, тогаш не смееме 
да дозволиме да чекаме ни 
десет дена, а пак, десет или 
повеќе години за декласифи-
кување на тајните документи 
затоа што дотогаш може и 
да немаме држава. Што ќе 
ни е да дознаеме како била 
уништувана Македонија од 
домашни предавници и од 
странски непријателски сили 
кога ќе нè гази туѓа чизма и 
ќе бидеме во крв до колена? 

Претседателот Иванов и сите 
други политичари што заста-
наа во одбрана на национал-
ните интереси мора да бидат 
свесни дека покрај намерата 
на антидржавните структури 
да го закрват народот, пара-
лелно работеа и на целосно 
уништување на интегрите-
тот и на авторитетот на сите 
државни функционери. Цел-
та е јасна – Македонците тре-

ба да се доведат во состојба 
на самоуништување, но, во 
исто време, треба да останат 
и без лидер, без авторитет-
на личност во која ќе има-
ат целосна доверба и околу 
која ќе може да се обединат 
во одбрана на државата и на 
интересите. И до некаде успе-
аја во намерите со помош на 
„пријателите од надвор“, со 
објавувањето на нелегално 
прислушуваните разговори, 
со хајката на СЈО и на меду-
мите на Сорос против рако-
водството на ВМРО-ДПМНЕ... 

Сепак, претседателот Ива-
нов треба да има предвид 
уште еден важен факт – Ма-
кедонците, можеби, ќе биде 
тешко да се обединат околу 
една личност, но и тоа како 
се единствени за каузата - 
слободна и независна Маке-
донија! А зад неа стојат многу 
повеќе од 455.000 македон-
ски граѓани! 

Ако сакаме помирување ме-
сто разгорување на конфлик-

тот, ако сакаме конечен крај 
на политичката криза, ако 
сакаме да избегнеме хаос и 
распад на државата, ако сака-
ме да ги замрзнеме намери-
те на непријателите, мора да 
допреме и до тие Македонци 
што не гласаа за ВМРО-ДПМ-
НЕ или воопшто не излегоа 
на гласање, а, сепак, со срце 
и со душа ја сакаат својата 
земја. Сега е крајно време 
некој да им укаже дека ова 
е повик да застанат во од-
брана на татковината, а не 
во заштита на некоја партија 
или партиски лидер.

За Македонија се работи! �

прашањата што ја мачеа по-
следните две години. Иванов 
не е единствениот што знае 
многу тајни за црното сцена-
рио за разнебитување на др-
жавата, но како  „татко на на-
цијата“ има обврска да преземе 
мерки со кои ќе го мобилизира 
целиот македонски народ во 
одбрана на татковината! 

Во таа насока, мора да се поз-
драви неговата порака дека 
нема да дозволи федерали-
зација на државата, како и 
повикот за помирување и за 
сплотеност во заштита на 
националните и државни 
ин тереси. 

Но, сепак, не може а да не се 
забележи дека Иванов не ја 
искористи можноста да го 
обедини македонскиот на-
род во одбрана на државата 
со директно соопштување на 
причините поради кои ја до-
несе одлуката за широка ам-
нестија на сите политичари 
осомничени во постапките 
на СЈО. Да, можеби ќе ги пре-
кршеше правилата за чување 
државна тајна, но во исто вре-
ме ќе дадеше огромен придо-
нес во разобличувањето на 
антидржавните елементи и 
во ставањето крај на кризата.   

„Ги спречив црните сцена-
рија против Македонија! 

Еден ден, кога ќе биде декла-
сификувани сите документи, 
граѓаните ќе имаат увид во 
таа мерка. Помилувањето 
беше единствен мирен на-
чин да се избегне анархија“.

Овие зборови на Иванов, во 
услови на, како што  самиот 
цени „невидена полариза-
ција кај граѓаните“, не се 
доволни да убедат добар дел 
од граѓаните дека „во април 
годинава постоел висок 
ризик за безбедноста на 
државата“. 

Да бидам попрецизен, не го 
оспорувам ставот на Иванов, 
кој смета дека донел исправ-
но решение со кое спречил 
„анархија“ во државата, туку 
дека, едноставно, јавноста 
мора да ја дознае целата 
вистина сега, пред да отидат 
работите по ѓаволите. А, за 
жал, веќе сме на добар пат 
да стигнеме до портите на 
пеколот. 

Токму поради тоа чувству-
вам потреба да го повикам 
претседателот, но и сите 
други државни институции 
и функционери што имаат 
информации и докази во 
врска со црното сценарио за 
разнебитување на државата, 
во најкус можен рок, поради 
највисок државен интерес, 
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Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

преку вистината до единство
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МЕ Га ин ТЕрВ ју Со ПрЕ ТСЕ Да ТЕ лоТ на  ВМро-ДПМнЕ, ни ко ла Гру ЕВ Ски

Гра ѓан ски от се ктор не смее 
да оста не МОНОПОЛ на Со рос

Мо ра да се нај дат сред 
ства, да се по мог не, за да се 
раз вие не за ви сен гра ѓан ски 
се ктор во Ма ке  до ни ја. Гра
ѓан ски от се ктор во ид ни на 
не смее да оста не са мо во 

ра це те на Со рос и на стран
ски вла ди. Де нес ако са каш 

да ра бо тиш во гра ѓан ски се
ктор, или мо ра да ра бо тиш за 

Со рос и да ја при фа тиш не
го ва та иде о ло ги ја или не ма 

ме сто за те бе во гра ѓан ски от 
се ктор. Таа гре шка во ид ни на 

не смее да ѝ се по вто ри на 
Ма ке до ни ја, ве ли Гру ев ски во 

ин терв ју то за „Ре пуб ли ка“

Разговараше | Не над Мир чев ски

Пре тсе да те лот на ВМРО-ДПМ-
НЕ, Ни ко ла Гру ев ски, во пр ви-
от дел од бо жик но то ме га ин-

терв ју за „ре пуб ли ка“ ре ла кси ра но 
збо ру ва за тоа ка ко и ка де ги ми ну ва 
но во го диш ни те и бо жик ни те праз-
ни ци, ка кво е чув ство то по дол го 
вре ме да ми не не кол ку де на за ед-
но со се мејс тво то, откри ва ка ко се 
ре ла кси ра, збо ру ва за не го во то 
здрав је, а и не во о би ча е но ди рект-
но го опи шу ва пла нот за де со ро-
со и за ци ја на др жа ва та, пред сѐ на 
нев ла ди ни от се ктор.  
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� Гос по ди не Гру ев ски, би деј ќи ин-
терв ју то го пра ви ме за вре ме на но-
во го диш ни те и бо жик ни те праз ни-
ци, мо же те ли да ни ка же те ка де ја 
до че ка вте но ва та го ди на?
Гру ЕВ Ски: До ма, се меј но. Тоа што 
најм но гу ни не до сти га ше. По Но ва 
го ди на, два-три де на сме во Ма вро во. 
Има мно гу снег, де ца та се пре среќ ни. 
Ко неч но, за ед но по цел ден, не кол ку 
де на по ред…

� Зна чи и Вие од мо ри вте мал ку?
Гру ЕВ Ски:Би ре кол акти вен од мор. 
На ви дум од мор, ина ку со мис ли те ра-
бо тев ма кси мал но на пла но ви и на 
стра те гии за по на та му. Но сев и не кои 
ма те ри ја ли со ме не. Про чи тав и не ко-
ја кни га.

� Ќе ни ка же те ли ко ја кни га ја чи та те 
за овие праз нич ни де но ви? 
Гру ЕВ Ски: „По втор но ве ли чес тве на“ 
од До налд Трамп. Мно гу ин те рес на. Ја 
пре по ра чу вам.

� Што најм но гу Ви се до пад на во неа?
Гру ЕВ Ски: Ен ту зи јаз мот, упор но ста, 
енер ги ја та, жа рот, од луч но ста… Се раз-
би ра и кон крет ни те пла но ви и идеи на 
но ви от пре тсе да тел на САД се мно гу 
ин те рес ни и пре диз ви ку вач ки…

� Се ко ја есен-зи ма Ве слу ша ме ка ко 
мно гу каш ла те. ка ко сте со каш ла-
ње то се га? на ма ли вте ли?
Гру ЕВ Ски: Да, и се ко ја зи ма одам на 
прег ле ди. Де фи ни тив на та ди јаг но за е 
алер ги ја. Каш ла ње то е са мо пос ле ди ца. 
Во ми на то то имав проб ле ми и со си ну-
си те, се га тоа е из ле ку ва но до не ка де. 
Но, алер ги ја та ми се ја ву ва се ко ја есен 
и се ко ја зи ма, и се ма ни фе сти ра са мо 
со каш ла ње, че сто и мно гу сил но, а за 
тоа не ма лек, има са мо при вре ме но 
на ма лу ва ње со ле ко ви. Не при јат но е, 
од зе ма мно гу енер ги ја. Ле ка ри те ве лат 
де ка тој што ќе открие лек што трај но 
ќе ги ле ку ва алер ги и те ќе до бие Но бе-
ло ва на гра да.

� Да ли Ви откри ја на што сте алер-
ги чен?
Гру ЕВ Ски: Не. На стан дард ни те те-
сто ви за алер ги ја сум не га ти вен, но во 
при ро да та, во воз ду хот има сто ти ци 
ил ја ди алер ген си на кои чо век мо же 
да ре а ги ра на еден или на друг на чин.

� Мож но ли е тоа да е од за га де ни от 
воз дух?
Гру ЕВ Ски: Мож но е, но и не мо ра да 
е ди рект но по вр за но за тоа што во тие 
пер и о ди имам па ту ва но во дру ги зем ји 

и гра до ви, но каш ла ње то не за пре ло. 
Го ди на ва не зе мав ле ко ви за одр жу-
ва ње на алер ги ја та освен спре јо ви, но 
се га поч нав и вед наш се на ма ли ин тен-
зи те тот на каш ла ње то. Есен-зи ма со 
ан ти хи ста ми ни ци и раз ни спре јо ви, и 
ќе дој де про лет.

� Се до го во рив ме да на пра ви ме ед но 
ин терв ју по вр за но со актив но сти те 
на Со рос во Ма ке до ни ја. Че сто е спом-
ну ван, осо бе но од Ва ша та пар ти ја, а 
ни ко гаш под ла бин ски не ма ло раз-
го вор со не кој по ли ти чар за тоа. на 
по че то кот, да Ве пра шам, по ми на вте 
те шка го ди на, ка ко ја оце ну ва те?
Гру ЕВ Ски: Те шка, но и ин те рес на. Да, 
имав ме те жок про тив ник, при што не 
мис лам на СДСМ, тој бе ше са мо па ра-
ван, ин стру мент, ма ша… Да не бе ше 
зад не го Џорџ Со рос со си те ми ли о-
ни што ги исту ра во Ма ке до ни ја за 
це ла та мре жа од нев ла ди ни ор га ни-
за ции, ме ди у ми, по ли ти ча ри, вна тре 
и над вор, вли ја ни е то во нај моќ ни те 
др жа ви во све тот и тоа од лу чу вач ко 
вли ја ние ко га ста ну ва збор за по ма ли 
зем ји ка ко на ша та, не ма ше да е тол ку 
те шко, а и еко но ми ја та ќе бе ше по сил-
на, ќе имав ме по ве ќе но ви отво ре ни 
ра бот ни ме ста. Иа ко и ова што го по-
стиг нав ме не е за за не ма ру ва ње во 
ед на ва ква те шка си ту а ци ја.

� ка ко зна е те де ка Со рос има од лу чу-
вач ко вли ја ние кај нај моќ ни те зем ји, 
ко га ста ну ва збор за по ма ли др жа ви?
Гру ЕВ Ски: Има мно гу при ме ри за тоа. 
Пог лед не те ги, на при мер, еле ктрон-
ски те по ра ки што Со рос ги ис пра тил, 
а беа об ја ве ни на „Ви ки ликс“, и сѐ ќе 
ви ста не по јас но. Чо ве кот да ва јас ни 
ин струк ции што тре ба да се пра ви и 
тие му по ми ну ва ат без де ба та или 
про вер ка.

Од дру ги об ја ве ни е-по ра ки се гле да 
де ка ко га са ка вле гу ва кај ви со ки функ-
ци о не ри во Аме ри ка, до го ва ра сред би 
од де нес за утре и има су штин ско вли-
ја ние. Ако има та ков ле сен при стап во 
нај моќ на та зем ја на све тот, то гаш ка ков 
ли му е при ста пот кај дру ги те, по ма ли 
од Аме ри ка?

Не го ва та фон да ци ја и спо ред фи нан-
си ски и спо ред ка дров ски по тен ци-
јал е нај моќ на та фон да ци ја во све тот 
што има по ли тич ки це ли. Со рос ре шил 
сво е то бо гат ство да го упо тре би за да 
ос тва ру ва вли ја ние во две на со ки - иде-
о ло шко кон соз да ва ње т.н. отво ре ни 
оп штес тва и фи нан си ско пре ку шпе ку-
ла ции и од на пред поз на ти по ли тич ки 

ис хо ди во одре де ни зем ји за да про фи-
ти ра на бер за.

По не кое вре ме, це ли ин сти ту ции, 
це ли ми ни стерс тва, мо же би, и це ли 
вла ди и нив ни раз уз на вач ки аген ции 
се ин фи ци ра ни со не го ви те гле ди шта, 
со не го ва та иде о ло ги ја, со не го ви от 
пог лед и це ли. До пол ни тел но, и са ми-
те тие си на о ѓа ат не кој до пол ни те лен 
ин те рес од та кво то дејс тву ва ње и те-
ра ат со си те си ли, а ние ту ка раз го ва-
ра ме за За ев или за СДСМ... Ка ков За ев, 
как ви ба кра чи...

� Зо што е на со чен на тој на чин кон 
Ма ке до ни ја, кон ВМро-ДПМнЕ?
Гру ЕВ Ски: Пр во, не е од се га, тој 25 го-
ди ни дејс тву ва на тој на чин, но во пос-
лед ни те две-три го ди ни по за јак на то.
Се ко гаш ко га ВМРО-ДПМНЕ  е на 
власт, не го ви те ин сти ту ции се про тив 
ВМРО-ДПМНЕ. Се ко гаш ко га СДСМ е на 
власт, по втор но не го ви те ин сти ту ции 
се про тив ВМРО-ДПМНЕ, ка ко цен-
тар ска, дес ни чар ска и кон зер ва тив на 
по ли тич ка пар ти ја. Не по стои ед на 
ра бо та што ја на пра ви ла ВМРО-ДПМ-
НЕ во овие 25 го ди ни, а за ко ја ед на 
не го ва ин сти ту ци ја, ка ко ин сти ту-
тот Отво ре но оп штес тво, нев ла ди на 
ор га ни за ци ја фи нан си ра на од не го, 
ме ди ум или слич но, рек ла де ка тоа 
е до бро. И обрат но, не ма ни ту еден 
че кор на СДСМ што го осу ди ле. Зна-
чи, сѐ што е од нас е ло шо, сѐ што е 
од СДСМ е до бро или ако не е до бро, 
ба рем се пре мол чу ва. Чо ве кот што 25 
го ди ни е гла вен на ин сти ту тот Отво-
ре но оп штес тво во Ма ке до ни ја е член 
на Цен трал ни от од бор на СДСМ. Од 
ла ни на ви дум се пен зи о ни ра ше, но, 
всуш ност, си по ста ви ли це кое е не гов 
пос луш ник, кое ни кој не го поз на ва, 
ни ту му го знае име то, а ја во ди по ли-
ти ка та на прет ход ни кот. А, тие не се 
ни кри јат де ка се дел од СДСМ. Има ат 
го во ри про тив нас на по ли тич ки ми-
тин зи ор га ни зи ра ни од СДСМ. За тоа 
ние поч нав ме да ги по и сто ве ту ва ме 
и ве ли ме СДСМ/Со рос.

Со по ли тич ко то вли ја ние на Со рос, 
ќе ти свр тат и не кои вла ди и нив ни 
ам ба са до ри да се за ни ма ва ат со те бе 
на днев на ос но ва и тие те ра ат и ти ви-
ка ат за ва ше до бро ра бо ти ме, са ка ме 
да ви по мог не ме. 

Не го ва та мре жа во Ма ке до ни ја, освен 
што има НВО, ди рект но фи нан си ра, 
не кои би рек ле ко рум пи ра, го лем број 
но ви на ри, сопс тве ни ци на ме ди у ми, 
про фе со ри, ин те ле кту ал ци, ана ли-

е власт, ни ту, пак, да се за вис ни од 
стран ски вла ди и по е дин ци. 

� Ве ли те ар ми ја нВо...
Гру ЕВ Ски:  Да, кла сич на ар ми ја. Со рос 
ги на пра ви нев ла ди ни те ор га ни за ции 
во Ма ке до ни ја мо дер на ар ми ја. Де нес 
би тка та не е со пу шки и со пи што ли 
ка ко пред 100 го ди ни, ту ку со НВО, ко-
рум пи ра ни ме ди у ми и но ви на ри и со 
вли ја ние на моќ ни стран ски ме ди у ми 
и моќ ни стран ски вла ди за да нив ни те 
по ли ти ки кон ед на зем ја ги на со чат во 
пра вец на не го ви те це ли. Тоа е ре ал но-
ста и, за жал, та ка дејс тву ва Со рос. И 
то гаш ти пра ват што са ка ат. Те гме чат, 
те су чат ка ко те сто. Ќе те на пра ват и 
кри ми на лец, и кра дец, и пре дав ник, и 
иди от, и нес по со бен, и мон струм, сѐ што 
ќе на у мат. Па, оди пос ле ти из ле зи на 
из бо ри. Ќе ти из мис лат три ста афе ри, 
ку пи шта ла ги и де зин фор ма ции, ед но 
збо ру ваш, дру го се пре не су ва итн. 

Еве, на при мер, пог лед не те што пра веа 
со Прог ла сот на ВМРО-ДПМНЕ од 17 де-
кем ври. Ние та му јас но ка жав ме де ка ќе 
ја про дол жи ме нор мал на та ко му ни ка-
ци ја со ам ба са до ри те, тоа на ме ди у ми те 
и кај ана ли ти ча ри те пла те ни од Со рос 
ни ка де го не ма, но има де ка сме 
об ја ви ле вој на на ам ба са до-
ри те и де ка сме ре ши ле да 
се са мо и зо ли ра ме. Ние 
ка жав ме де ка не кои 
ам ба са до ри пре те раа 
со ме ша ње то во вна-
треш ни те ра бо ти на 
др жа ва та и де ка тоа 
мо ра да за пре, тие 
го спи ну ваа тоа де-
ка сме про тив Аме-
ри ка и про тив За-
па дот, про тив НА ТО 
и ЕУ. Ни кој од нив 
не пре не се де ка во 
исти от прог лас ка-
жав ме де ка бев ме 
и ќе би де ме за пад-
но о ри ен ти ра ни, за 
членс тво во НА ТО и 
во ЕУ, и за стра те ги-
ска со ра бо тка со Аме-
ри ка. Ни кој. Нив ни те 
пла те ни ана ли ти ча ри 
се ко ја ве чер вр тат иста 
при каз на, збо ру вај ти 
што са каш. Мо же свет ски 
ме ди у ми, ка ко „Асо ши еј тед 
прес“ или „Ва шин гтон пост“, 
ко рект но да ја пре не сат 
ин фор ма ци ја та, но 
не мо же исто-
то да го 

ти ча ри, акти ви сти, про те стан ти, да, 
ка ко што ве ли Трамп, про фе си о нал ни 
про те стан ти.

Под сво ја кон тро ла има ат ста ве но и 
го лем број лу ѓе низ ин сти ту ци и те на 
си сте мот, ад ми ни стра тив ци на ви со ки 
по зи ции, су дии, об ви ни те ли, ле ка ри, 
еко ло зи и се ка де ка де оце ни ле де ка ќе 
им тре ба ат за ос тва ру ва ње на нив ни те 
це ли. Зна чи, дејс тву ва ат и вна тре, со 
па ри и со ин до ктри на ци ја, и над вор, 
со вли ја ние кај нај моќ ни вла ди и по ли-
ти ча ри. Во Ма ке до ни ја има ат мо но пол 
во се кто рот НВО би деј ќи 95 про цен ти 
од нев ла ди ни те ор га ни за ции се фи-
нан си ра ни од средс тва на Со рос или 
од вла ди во кои тој има вли ја ние, па 
па ри те за ед нич ки ги на со чу ва ат и ги 
до го ва ра ат актив но сти те. Ако им тре-
ба т.н. ша ре на ре во лу ци ја, то гаш пре ку 
НВО го пра ват тоа со па ри.

� Зо што ма ке дон ска та вла да доз-
во ли ла да е та ка со нев ла ди ни от 
се ктор?
Гру ЕВ Ски: Пра ша ње то е на ме сто и 
ту ка сте де лум но во пра во. Ако до-
маш ни от при ва тен се ктор не ма чув-
ство за под др шка на НВО и го оста ва 
це ло куп но во ра це те на еден над во-
ре шен ме ѓу на ро ден играч и стран ски 
др жа ви, то гаш исто тол ка ва кри ти ка 
е по треб на и за вла да та ко ја до се га 
до де лу ва ше сим бо лич ни средс тва за 
НВО и на тој на чин нев ла ди ни от се-
ктор ста на ар ми ја за вис на од Со рос, 
но и во служ ба на не го ва та по ли ти ка. 
Се ко ја вла да во се ко ја др жа ва од во ју ва 
по се ри оз ни средс тва за гра ѓан ски от 
се ктор, без при тоа да вли јае врз не-
го ва та ра бо та. Кај нас по тфр лив ме 
на тој план, и тоа, се ка ко, е пр ва та, а 
би ре кол и нај важ на мер ка во пла нот 
за де со ро со и за ци ја на оп штес тво то, 
ка ко што ка жав ме во на ши от пред-
лог. Мо ра да се нај дат средс тва, да се 
по мог не, за да се раз вие не за ви сен 
гра ѓан ски се ктор во Ма ке до ни ја. Гра-
ѓан ски от се ктор во ид ни на не смее 
да оста не са мо во ра це те на Со рос и 
на стран ски вла ди. Де нес, ако са каш 
да ра бо тиш во гра ѓан ски се ктор, или 
мо ра да ра бо тиш за Со рос и да ја при-
фа тиш не го ва та иде о ло ги ја или не ма 
ме сто за те бе во гра ѓан ски от се ктор. 
Таа гре шка во ид ни на не смее да ѝ се 
по вто ри на Ма ке до ни ја. Не ка ра бо ти и 
не ка ин ве сти ра Со рос во НВО, но акти-
ви сти те на НВО мо ра да има ат и дру ги 
из во ри на фи нан си ра ње до кол ку има-
ат ква ли тет ни про е кти, а тие про е кти 
мо ра да ги оце ну ва ат екс пер ти што 
не се по ли тич ки за вис ни од ко ја и да 

на пра ват ме ди у ми те фи нан си ра ни од 
фон да ци ја та на Со рос во Ма ке до ни ја.

Но, има лек и за тоа...

� Пред да збо ру ва ме за ле кот, доз во-
ле те да Ве пра шам зо што го пра ви 
тоа Со рос во Ма ке до ни ја, кое е Ва-
ше то мис ле ње?
Гру ЕВ Ски: Ка ко што ка жав, не го пра-
ви са мо во Ма ке до ни ја, ту ку во по го лем 
број зем ји, не са мо од ре ги о нот и од 
источ на Евро па, ту ку, ка ко што гле да те, 
и во Аме ри ка.

Вто ро, од она што сум про чи тал за не го, 
во не кои зем ји уда ри те ги пра ви за ра ди 
фи нан си ски, ма те ри јал ни при чи ни, за 
да за ра бо ти мно гу па ри, во не кои, пак, 
за ра ди иде о ло шки при чи ни. 

Тој има одре де на иде о ло ги ја за ко-
ја мно гу па ти и јав но го во ри, ко ја ја 
зас но ван на прин ци пи кои ги де фи-
ни ра на отво ре ни и на за тво ре ни 
оп штес тва, при што иде о ло ги и те на 
кон зер ва тив ни те вла ди, дес но це три-
стич ки те вла ди нај че сто му ли чат на 
за тво ре ни, што е то тал но не точ но, 
ама тој та ка го до жи ву ва тоа.
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Не слу чај но си те не го ви НВО и пла те-
ни ци се кој ден збо ру ва ат за сло бо да и 
за де мо кра ти ја. Тие што жи ве ат ов де, 
во зем ја ва зна ат де ка тоа го има ме, 
но мо ра да ги оправ да ат па ри те што 
ги тро шат. Ни кој од нив не ма ин те-
рес да му ја ка же ви сти на та. А ним им 
ве ру ва. Со рос, освен ед наш во 1991 
го ди на на еден ден, ни ко гаш не бил 
во Ма ке до ни ја и тој сли ка та за нас ја 
пра ви спо ред тоа што му го ка жу ва ат 
тие на кои им ве ру ва. Тој ги при фа ќа 
нив ни те ста во ви и до не су ва од лу ки на 
ба за на тоа, по тоа пла ќа за го ре-до лу 
пре ку тие лу ѓе да ја сме ни ре ал но ста 
ко ја му е прет ста ве на ка ко ре ал ност. 
Пос ле ди ци те ги тр пи це ли от на род, а 
тој ве ро јат но ве ру ва де ка пра ви не ко ја 
до бра ра бо та, плус тоа му го по твр ду-
ва ат оние кои му кре и ра ле та кво мис-
ле ње. Да бил ту ка ба рем ед на не де ла 
или две, да се про ше тал низ гра до ви те 
и да по раз го ва ра со на ро дот, би се фа-
тил за гла ва во вр ска со тоа што пра ви, 
но тој не ма вре ме за тоа. 

� Мис ли те де ка не е све сен што пра-
ви и ка де се тро шат не го ви те па ри?
Гру ЕВ Ски: Ви де те, тој има мно гу 
ин фор ма ции за Ма ке до ни ја и за нас, 
мно гу по ве ќе откол ку што ве ру ва те. 
Мно гу. Но, искри ве ни, не точ ни и по-
греш но пла си ра ни. Јас сум убе ден де ка 
ба рем дел од проб ле мот се и не го ви те 

заб лу ди, а не са мо раз лич на та иде о-
ло ги ја од на ша та. 

Сѐ уште мис лам де ка не е све сен ко го 
под др жу ва во Ма ке до ни ја и про тив 
ко го е. Не го во то мис ле ње за нас, кое 
по доц на го на мет на и кај не кои стру-
кту ри на Стејт де парт мен тот и кај 
дру ги вла ди, е ба зи ра но на мно гу 
де зин фор ма ции и на свес но на пра-
ве ни по греш ни тол ку ва ња на на ши те 
че ко ри и по ли ти ка. На при мер, спро-
тив но од тоа што го дек ла ри ра јав но, 
вклу чи тел но и во не го ва та пос лед на 
ко лум на пред Но ва го ди на, тој, свес-
но или не, во Ма ке до ни ја под др жу ва 
кри ми нал ци, авто ри тар ни по ли ти-
ча ри, по ли ти ча ри што оста ви ја без 
ра бо та по ве ќе од 200.000 ра бот ни ци 
во про це сот на тран зи ци ја та и низ 
про це сот на кри ми нал на та при ва ти-
за ци ја, а екви ва лент на тоа во Аме-
ри ка, спо ред го ле ми на та, е ка ко во 
не кол ку го ди ни да се из бр ка ат од 
ра бо та око лу 35 ми ли о ни ра бот ни ци. 
Ка ко? Мно гу ед но став но, на пра ви ја 
за ко ни со кои др жав ни те фир ми ме-
сто пре ку бер за или на друг кон ку-
рен тен на чин, им ги про да доа за сим-
бо ли чен из нос на оли гар си бли ски до 
сво ја та пар ти ја, за овие по тоа да им 
ја фи нан си ра ат пар ти ја та и са ми те 
нив, по ли ти ча ри те од СДСМ, за кои 
Со рос сме та де ка гра дат отво ре но 

Еве зе ме те го при ме рот на акту ел-
ни от пре тсе да тел на СДСМ за кој се 
откри де ка со го ди ни по го лем дел 
од поз на чај ни те тен де ри во оп шти-
на та што ја во ди 11 и пол го ди ни ги 
до де лу вал на сво и те род ни ни и ви со-
ки пар ти ски функ ци о не ри. Тоа ли го 
под др жу ва Со рос? За тоа ли ги тро ши 
сво и те па ри во Ма ке до ни ја? Му го 
ка жал ли не кој тоа? Си гур но не, ни ту, 
пак, ќе му го ка же, или ако му ка же, 
ќе му ка же де ка се то тоа е не ка ква 
ме стен ка. Или зе ме те го при ме рот со 
слу ча јот „Ца ре ви ку ли“, во кој ли де рот 
на опо зи ци ја та до го во рил ма фи ја шка 
здел ка со не кој биз нис мен за да ги 
из бег не пла ќа ња та на ко му на ли и те 
кон оп шти на та, да из гра ди не ле гал ни 
об је кти по до не су ва ње то на За ко нот 
за ле га ли за ци ја на ди ви те град би, а 
тој да му овоз мо жи ле га ли за ци ја ка ко 
да се из гра де ни пред до не су ва ње то на 
За ко нот. За бо ра ви ле са мо де ка „Гугл“ 
на се кои шест ме се ци вр ши сни ма ње 
на це ла Зем ји на топ ка и та му јас но се 
гле да ко га е из гра ден об је ктот. Та кво 
ли вла де е ње под др жу ва Џорџ Со рос?

Знае ли Со рос де ка ше фот на опо зи-
ци ја та за ко го тро ши ми ли о ни евра за 
да го до не се на власт е ам не сти ран во 
кри ми нал на афе ра те шка осум ми ли-
о ни евра, приб лиж но кол ку што Со рос 
го диш но тро ши во Ма ке до ни ја? Или 
му ка жа ле де ка и тоа е на ме сте но?  
Знае ли де ка дол го вре ме се прав да ше 
де ка не ба рал ам не сти ја и не мо жел да 
ја спре чи од лу ка та на пре тсе да те лот 
на др жа ва та, а се га, отко га се сме ни 
за ко нот и се кој има пра во да по ба ра 
по ни шту ва ње на ам не сти ја та, „ли де-
рот“ ни ка де го не ма и че ка да за ста ри 
де ло то. Не е ли ова ма фи ја шко вла де-
е ње, и ова ли го под др жу ва Со рос, или 
за тоа ни кој ни што не му ка жу ва? Ка ко 
што, ве ро јат но, ни кој не му ка жу ва де-
ка за ме ник-пре тсе да тел ка та на СДСМ, 
за ед но со со пру гот, има ме сеч ни при-
ма ња од око лу 10 ил ја ди евра, во зем ја 
со про сеч на ме сеч на пла та од 370 евра, 
од кои по го лем дел се од из да ва ње 
на сопс тве ни от имот, вклу чу вај ќи го 
и тој во кој жи вее на фир ма та во ко ја 
со пру гот ѝ е упра ви тел. 

Знае ли Со рос де ка ко га не го ви от пу-
лен За ев, ше фот на опо зи ци ја та, тре ба 
да се по ја ви на суд за ко руп ци ја, не 
до а ѓа и ве ли де ка бил на сред ба со 
не кој ам ба са дор, што по тоа ам ба са-
до рот јав но го не ги ра и, на крај, се 
по ка жу ва де ка бил на сред ба во ам ба-
са да та со не кој пре ве ду вач-во лон тер. 
И, во оп што, кој за сред ба со ам ба са дор 

од ло жу ва суд ско ро чи ште, освен ако 
не е до ко ска ко рум пи ран и ви но вен? 
Знае ли Со рос ка кви за ка ни упа ту ва 
кон ме ди у ми те што не го под др жу-
ва ат чо ве кот што тој фи нан си ски го 
под др жу ва за да ста не пре ми ер? И тоа 
јав ни за ка ни. Прог ла су вај ќи ги јав но 
тие ме ди у ми, на прес-кон фе рен ци ја, 
за свои не при ја те ли.  А тие ме ди у ми 
зна ат со ка кви сѐ за ка ни се со о чу ва ат, 
кои не се јав ни, ту ку ис пра те ни пре ку 
глас ни ци, со цел да ги за мол чат, да 

пре ста нат да збо ру ва ат за не го ви от 
кри ми нал, ла ги и по греш на по ли ти ка. 

Да, за жал, све сен или, мо же би, не све-
сен, тој си знае нај до бро, Џорџ Со рос 
во Ма ке до ни ја под др жу ва вла де е ње 
на ед на ко рум пи ра на и кри ми нал на 
по ли тич ка ели та, авто крат ски ли дер 

на кој не смее ни кој да му се спро тив-
ста ви за вре ме на пар ти ски те сед ни ци 
на ЦК, нас лед ни ци на по ра неш ни те 
ко му ни сти, це лос но оту ѓе ни од на ро-
дот, кој го гле да ат са мо пре ку приз-
ма та на сво јот ли чен ин те рес. Тој го 
фи нан си ра ток му тоа за кое јав но се 
дек ла ри ра де ка е про тив и де ка се 
бо ри, а, всуш ност, се бо ри ток му про-
тив тие што, со си те сла бо сти, има ат 
на пра ве но најм но гу за зац вр сту ва ње 
на де мо кра ти ја та, сло бо да та, еко но-

ми ја та и на др жа ва та во це ли на. Те-
шко ми е да по ве ру вам де ка тоа го 
пра ви свес но. �

оп штес тво. Тие ста ри ко му ни стич ки 
ди ре кто ри не зна е ја да отво рат но ви 
па за ри. Со рас па дот на ко му низ мот 
ста ри те им се за тво ри ја по ра ди ли-
бе ра ли за ци ја та, па ги из бр каа вра-
бо те ни те на ули ца, но ка пи та лот го 
за др жаа. Са мо по ра ди тоа, а има уште 
мно гу при чи ни, да сум јас на не го во 
ме сто не би по мис лил да под др жам 
та ква пар ти ја. 

Или да зе ме ме уште еден при мер. 
Под др жу ва ли дер фа тен на де ло, со 
ле гал но на пра ве на сним ка по на ред-
ба на об ви ни тел, ка ко ба ра ми то од 
биз нис мен и ка ко рас ка жу ва де ка си те 
биз нис ме ни во не го ва та оп шти на во 
ко ја тој е гра до на чал ник на ист на чин 
пла ќа ле ми то, ду ри и се чу ди ка ко тој 
што до шол кај не го не е за поз на ен со 
ре дот во оп шти на та. 

Под др жу ва по ли тич ка ели та за ко ја 
е до ка жа но де ка да ва лаж ни ве ту-
ва ња по ра ди кои и не кол ку па ти бе-
ше каз не та од мно зинс тво то на род. 
Ели та што фи нан си ски и еко ном ски 
ја фр ли Ма ке до ни ја на ко ле на, ко ја 
ко га вла де е ше, вла де е ше без ни ка-
ков еко ном ски кон цепт за др жа ва-
та, и ели та што ни ко гаш, бу квал но 
ни ко гаш, не ма прив ле че но стран ска 
грин филд-ин ве сти ци ја, ко ја отво ри ла 
ед но ра бот но ме сто во зем ја та ко га би-
ла на власт. Ова го ка жу вам се га, ко га 
по ми наа из бо ри те, за да не се сфа ти 
де ка е дел од кам па ња. Не е. Тоа е дел 
од ре ал но ста. За тоа, мис лам, над вор 
од иде о ло шки от дел, де ка Со рос е во 
заб лу да и не ве ру вам де ка ќе ја приз-
нае. Не ја поз на ва зем ја та, при ма са мо 
из ве штаи од лу ѓе на кои им ве ру ва, а 
тие, пак, од ли ца од стру кту ри те на 
СДСМ. Нај го лем дел од вра бо те ни те 
во НВО и во дру ги ин сти ту ции што 
ги фи нан си ра Со рос се акти ви сти на 
СДСМ или ду ри и нив ни функ ци о не-
ри, ка ко, на при мер, пре тсе да те ли на 
ло кал ни ор га ни за ции и слич но.

Со рос под др жу ва пар ти ја што ко га 
вла де е ше, а и де нес ко га вла дее по 
оп шти ни те низ Ма ке до ни ја, вла деe 
не де мо крат ски, авто ри тар но, ја за-
ду шу ва сло бо да та на ме ди у ми те до 
ма кси мал ни гра ни ци, по то на та е во 
кри ми нал и во ко руп ци ја, спро ве ду-
ва ше кла сич но ма фи ја шко во де ње на 
вла да та, или де нес на оп шти ни те, по-
ли тич ка ели та што го гле да на ро дот 
са мо ка ко средс тво, ка ко ин стру мент 
да дој де на власт и до др жав ни те ре-
сур си и што по дол го да се за др жи та му 
за ра ди свои лич ни ин те ре си.

Крај на пр ви от дел од ме га ин терв ју то 
со пре тсе да те лот на ВМРО-ДПМНЕ, 

Ни ко ла Гру ев ски, за „Ре пуб ли ка“. 



Т оа што Зо ран За ев и 
СДСМ не ус пе а ја да го 
ис по ра ча ат со из бор-

ни от ин же не ринг во за ме на 
за власт, се га се пре фр лу ва на 
ме ѓу ет нич ки план. Од нос но, 
по втор но се вра ќа ат во игра 
ус ло ву ва ња та за ис пол ну ва ње 
„пра ва“, кои, спо ред ис по ра ча-
ни те ба ра ња од Ти ра на, за се-
кое ид но ко а ли ци ра ње тре ба 
да го за не ма рат Рам ков ни от 
до го вор по ра ди кој Ма ке до ни ја 
се пре крои и устав но и те ри-
то ри јал но.

На ли де ри те на ет нич ки те Ал-
бан ци во Ма ке до ни ја од 2001 
го ди на до се га „ал фа и оме га“ 
им бе ше Охрид ски от рам ко вен 
до го вор и не го вото ис пол ну-
ва ње. Се га при о ри те ти те се 
про ме не ти со ба ра ња ал бан-
ски от на род и ал бан ски от ја-
зик да се изед на чат во Уста-
вот во за ме на за рам ков ни те 
про цен ти. Ва кви от пре сврт се 
слу чу ва во време кога се оче-
ку ва ид на вла де јач ка ко а ли ци-

пра ша ње то за служ бе ни от 
ја зик во ре пуб ли ка Ма ке до-
ни ја. Служ бе на та упо тре ба 
на кој би ло ја зик во ре пуб-
ли ка Ма ке до ни ја за ви си од 
ста ти сти ка та, а единс твен 
на чин за до би ва ње ре ал на 
ста ти сти ка е по пи сот - истак-
на Ива нов.

Пописот испливува 
на површина
Не мо же да се из бег не фа ктот 
де ка Ма ке до ни ја за „мир во 
ку ќа“ не го за вр ши по пи шу-
ва ње то во 2011 го ди на. То гаш 
бе ше по со че но де ка е спре чен 
обид да се на пра ви го лем фал-
си фи кат. По пи сот го спре чи ја 
„раз ли ки те во тол ку ва ње то 
на за ко нот“, од нос но да ли ќе 
би дат по пи ша ни ка ко при сут-
ни и тие што це ла го ди на се 
исе ле ни од др жа ва та и да ли да 
би дат при фа те ни ка ко ва лид-
ни фо то ко пии од лич ни до ку-
мен ти. Се кое спо ме ну ва ње на 
по пи сот от то гаш се гле да ше 
ка ко ма ша за рас па лу ва ње на 
ме ѓу ет нич ки те од но си. Иа ко 
од ло жен, по пи сот не е спро ве-
ден до се га. Ба рем не во фор ма 
што до се га бе ше поз на та во 
зем ја та.

При чи сте ње то на из би рач ки от 
спи сок бе ше ко ри стен ме тод на 
вкр сту ва ње на ба за та на по да-

то ци од МВР, со по да то ци те од 
дру ги де сет ин сти ту ции. И тој 
ме тод бе ше пред ло жен, при фа-
тен и спро ве ден од до маш ни 
и од ме ѓу на род ни струч ња ци. 
Но, уште при пр ва та про вер ка 
на по вр ши на из ле гоа 100.000 
пол но лет ни гра ѓа ни што по-
сто јат во ба за та на МВР, а пос-
лед ни те не кол ку го ди ни ги 
не ма во ни ед на дру га ба за на 
по да то ци. За нив има ва лид ни 
адре си, но ги не ма на спи со кот 
на не вра бо те ни, не ма ат свој 
имот, не се при ја ве ни во ФЗОМ 
или во пен зи ски от фонд. Се ра-
бо те ше за исе ле ни пол но лет ни 
гла са чи, од нив, не о фи ци јал но, 
90.000 би ле ет нич ки Ал бан-
ци од Го сти вар, Стру га, Те то во, 
Ку ма но во, Те ар це, Врап чи ште, 
Ча ир, Бо го ви ње, Лип ко во, Же-
ли но. За нив по тоа не се доз на 
ни што, освен де ка до бар дел 
од овие сре ди ни се га се глав-
ни упо ри шта на ма ке дон ска та 
со ци јал де мо кра ти ја.

Иа ко по пи сот бе ше ре зерв на 
те ма на опо зи ци ја та во оби дот 
да го не ги ра гла сач ко то те ло на 
ВМРО-ДПМНЕ, ко га кон сре ди-
на та на 2015 го ди на пре ми е рот 
Ни ко ла Гру ев ски од Со бра ни-
е то по со чи де ка др жа ва та се 
под го тву ва за со вре мен, еле-
ктрон ски по пис - слич но ка ко 
што се га тоа го на пра ви ДИК 
- на и де на остро ор ке стри ра-
но спро тив ста ву ва ње ток му од 
ар ми ја та ор га ни за ции што се 

под др жу ва чи на СДСМ. То гаш 
ор га ни за ци и те фи нан си ра ни 
од Со рос за ста наа со став де ка 
„вла да та на ВМРО-ДПМНЕ и на 
ДУИ не ма ни ка ков кре ди би ли-
тет да под го тви и да спро ве де 
ка ков би ло по пис на на се ле-
ни е то“, од нос но де ка „тоа мо-
ра да би де на пра ве но од вла да 
што ќе би де из бра на на де мо-
крат ски и фер из бо ри и ко ја 
ќе из гра ди по ли тич ка вол ја за 
пре бро ју ва ње на на се ле ни е то 
спо ред си те ме ѓу на род ни стан-
дар ди и про пи си“. Ва кви от став 
де нес, по пла тфор ма та на СДСМ 
за вре ме на из бо ри те и до ку-
мен тот од Ти ра на, ја по ка жу-
ва ат ви стин ска та иде ја за таа 
„де мо крат ска вла да“ и „по ли-
тич ка вол ја за пре бро ју ва ње“. 
Всуш ност, се га За ев, во за ме на 
за ал бан ски те гла со ви, тре ба ше 
да пре ми не „пре ку по пи сот“, 
од нос но да за не ма ри евен ту-
ал ни по пис ни  ре зул та ти и да 
пре ми не пре ку про цен ти те, та-
ка ка ко што на пра ви СДСМ со 
те ри то ри јал на та по дел ба ко га 
ги пре да де Ки че во и Стру га.

Ќе се споменат ли 
некогаш обврските?
По пи сот, оче ку ва но, из ле гу ва 
на по вр ши на, а се на се ту ва ше 
уште ко га За ев поч на да ве ту ва 
ал бан ски ја зик во При леп, што 
до стиг на до кан тон ско уре ду-
ва ње на др жа ва та, со пре пу-
шта ње на во де ње то ма тич на

Што би открил по пис во Ма ке до ни ја 
е пра ша ње што сè по че сто се 
по ста ву ва по пла тфор ма та на 

За ев и на ал бан ска та ди јас по ра, а 
по тоа се на до вр за и „се ал бан ска та“ 

дек ла ра ци ја та пот пи ша на во Ти ра на. 
Тие го откри ва ат и ви стин ски от 

мо тив зо што ор ке стри ра ни те 
Со ро со ви здру же ни ја во 2015 

го ди на скок наа про тив тоа да се 
спро ве де по пис во др жа ва та, под 

из го вор де ка че ка ат вла да „што ќе 
из гра ди по ли тич ка вол ја за пре бро ју

ва ње“. Из бор ни от ин же не ринг не го 
да де оче ку ва ни от ре зул тат за та ква 

„вла да“, иа ко ме ста та што при чи сте
ње то на Из би рач ки от спи сок по ка

жаа 90.000 ал бан ски гла са чи по мал
ку, се га се ба сти о ни на ма ке дон ска та 

со ци јал де мо кра ти ја та
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ја, без при тоа да се да де ка кво 
би ло образ ло же ние и ос но ва 
врз што се те ме лат тие ба ра ња. 
Та ква ос но ва, во нај ма ла ра ка, 
би тре ба ло да да де еден по пис.

- Без нов по пис на на се ле ни е-
то, не мо же да се ба ра ат пра-
ва што за ви сат од ста ти сти-
ка та. оче ку вам но ва та вла да 
што по ско ро да спро ве де по-
пис за да ви ди ме кол ку сме, 
да ви ди ме да ли ре ал но ста 
на те ре нот со од вет ству ва со 
твр де ња та на не кои по ли ти-
ча ри - по ра ча пре тсе да те лот 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, Ѓор-
ге Ива нов во го диш но то обра-
ќа ње, во кое наг ла си де ка со 
Охрид ски от рам ко вен до го вор 
би ла отво ре на вра та та за пра-
вич на за ста пе ност на гра ѓа ни-
те од си те за ед ни ци, а не са мо 
од ед на.

– Слу шам де ка се ба ра дво-
ја зич ност на це ла та те ри-
то ри ја на Ма ке до ни ја. Тоа 
пра ша ње е за тво ре но со 
аманд ма нот 5 од уста вот на 
ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, кој 
про из ле зе од охрид ски от до-
го вор, ка де што се ре гу ли ра 
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еви ден ци ја на оп шти ни те, дво ја-
зич ност на це ла те ри то ри ја. Спо-
ред тоа,  пар ти и те на Ал бан ци те 
од зем ја ва пот пи шаа дек ла ра ци ја 
што им ја со ста ви ал бан ски от пре-
ми ер Еди Ра ма во ко ја, ток му ка ко 
што ве ту ва ше За ев, се оди „пре ку 
рам ка та“ прет ста ве на со про цен-
ти. Со до ку мен тот Ра ма нав ле гу-
ва и во це лос но то уре ду ва ње на 
со сед на та др жа ва, во устав ни те 
ка те го рии, во рас пре дел ба та на 
бу џе тот, во функ ци о ни ра ње то на 
прав ни от си стем, ја зи кот...

Иа ко ова не е пр во ме ша ње на 
Ра ма во вна треш ни те ра бо ти на 
Ма ке до ни ја, се отво ра ат две пра-
ша ња. Пр во, зо што Ра ма не сед на 
со кој би ло ле ги ти мен прет став-
ник, функ ци о нер од Ма ке до ни ја, 
со ко го би раз го ва рал за по до бру-
ва ње на пра ва та пре ку со ра бо тка, 
па да се раз го ва ра и за пра ва та на 
Ма ке дон ци те во Ал ба ни ја. Вто-
ро, не смее да се иск лу чи фа ктот 
де ка Ра ма тоа го пра ви се га, во 
овој прав но-по ли тич ки ва ку ум во 
Ма ке до ни ја, а вед наш по не го ва-
та сред ба со ди ре кто рот на ЦИА 
во Ти ра на. „Зар некој е наивен да 
верува дека Рама несвесно  влегу-
ва во игра во која ќе биде обвинет 
за ширење на големоалбанската 
идеја и вмешување во внатреш-
ната политика на соседна земја? 
Или дека Рама внимава да остане 
сокриен вистинскиот налогода-
вач, особено откако писмата на 
Сорос до Клинтон откриваат дека 

Рама во 2011 ја играл истата игра 
што сега се одвива во Македо-
нија?“ Но, и да ли ва кви те ба ра ња 
се га зна чат приз на ние од  ал бан-
ски те фа кто ри и од нив ни те под-
др жу ва чи де ка во ид ни на не ма 
да мо же да се по вто ри го ле ма та 
си мул тан ка оди гра на на те рен со 
ал бан ски те гла со ви по де ле ни за 
СДСМ, до де ка ВМРО-ДПМНЕ оста-
на со сво е то ста бил но гла сач ко то 
те ло, а при тоа во зем ја та е нај а-
вен по пис уште од 2015 го ди на?

Се пак, пра ша ње то што отво ра и 
нај го лем комп лекс пот пра ша ња 
е да ли не кој по ли ти чар од пар-
ти и те на ет нич ки те Ал бан ци од 
Ма ке до ни ја, до ма или на не ко-
ја сред ба со Ра ма, ќе ги спо ме не 
кор пу сот об вр ски што про из ле-
гу ва ат од уни тар ни от ка ра ктер 
на др жа ва та, кои ка ко на ма ке-
дон ски гра ѓа ни се на о ѓа ат пред 
нив. Од нај про сто, за бра на та за 
пу ше ње во јав ни об је кти, пре ку 
фи ска ли за ци ја та, до упо тре ба та 
на зна ме то на Ре пуб ли ка Ма ке до-
ни ја. Ни ту ед на од по ли тич ки те 
пар тии на ет нич ки те Ал бан ци 
во Ма ке до ни ја, освен СДСМ, го 
не ма ше истак на то зна ме то на Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја за вре ме на 
кам па ња та. Ќе приз нае ли „ал бан-
ски от фа ктор“ де ка ка ко пос ле ди-
ца на Рам ков ни от до го вор, Ма-
ке до ни ја се пре тво ри во др жа ва 
со па ра лел но ин сти ту ци о нал но 
оп штес тво во кое по де ле но ста е 
сè по наг ла се на, де ка со дво ја зич-

но ста Ал бан ци те ја на пу шти ја во 
це лост упо тре ба та на ма ке дон-
ски от ја зик, де ка функ ци о ни ра ат 
ме ди у ми со по и на ков фо кус на 
др жав ни те проб ле ми и де ка со 
поч на ти от про цес на пре и ме ну-
ва ња на ин сти ту ции, ка ко на при-
мер фуд бал ска та аре на „Фи лип 
Вто ри“, се кое на та мош но отво-
ра ње на ба ра ња та не на и ду ва на 
одо бру ва ње и на раз би ра ње од 
Ма ке дон ци те. Нај мал ку што оче-
ку ва ат Ма ке дон ци те од прет став-
ни ци те на ет нич ки те Ал бан ци од 
Ма ке до ни ја е пла тфор ма за гра-
де ње ме ѓу ет нич ка до вер ба, ме сто 
пла тфор ма на си ла и на ус ло ву-
ва ње за до пол ни тел ни функ ции 
и по дел би.

По пи сот ни ту е по ли тич ко ре ше-
ние, ни ту е по ли тич ки проб лем; 
тоа е ед на ста ти стич ка опе ра ци-
ја што, пред сè, слу жи за пла ни-
ра ње еко ном ски за фа ти. Но, од 
по ли тич ки ас пект, отво ра ње то 
на пра ша ње то за по пи сот по из-
бо ри те, кои тре ба ше да би дат 
по че ток на из лез од по ли тич ка-
та кри за, са мо би ги по ста ви ло 
ра бо ти те на свое ме сто. Пред 
сè, ка ко пр ви чен израз на ме ѓу-
ет нич ка до вер ба од пар ти и те 
на ет нич ки те Ал бан ци во Ма-
ке до ни ја и на та мош но пла ни-
ра ње на раз во јот на ви стин ско 
оп штес тво то без при ти сок на 
прет по ста ве ни про цен ти, кои 
до се га по сто ја но беа цел на зло-
у по тре би. 
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С о ро со во то оп штес тво е на-
ви сти на „отво ре но“, тоа 
ба рем е нес пор но. Не го-

ва та фон да ци ја има ши рум отво-
ре ни вра ти за си те што има ат 
пре го ле ма жел ба за ос тва ру ва ње 
на лич ни те жел би ка ко те ра пи ја 
за ле че ње на сопс тве ни те комп-
ле кси, а при тоа не ма ат ни ка ков 
проб лем да вле зат во ка ква и да е 
рол ја и сце на рио и бес по го вор но 
да ги сле дат на со ки те на сво јот 
фи нан си ер. Фи ли ја ла ка де што 

не до сти гот на скру пу ли прет-
ста ву ва доб лест.  Да, Со рос е 
це лос но отво рен и гла ден за 
но ви че ти не до вет ни че да кои 
во бе скру пу лоз на та на ме ра за 
осво ју ва ње на вла ста не ма ат 
проб лем со уни шту ва ње на 
на ци о нал ни те при о ри те ти и 
на сопс тве на та др жа ва. Нај мал 
проб лем и нај го ле ма отво ре-
ност, пак, Со рос по ка жу ва кон 
сопс тве ни те сре бро љуб ни пос-
луш ни ци од „ан тив ла ди ни от“ 
се ктор, кој ќе има се ри о зен 

се ман тич ки проб лем со сопс-
тве но то име ко га не ко гаш во 
ид ни на СДСМ ќе дој де на власт. 
Не збо ру ва ме за име то Ма ке до-
ни ја, тоа во оп што не ги ин те-
ре си ра ни ту тан ги ра. Мо же би 
се са мо сил но за ин три ги ра ни 
од фа ктот кол ку па ри би им 
до не ла не го ва та про ме на, но 
НВО или нев ла ди ни не ма да 
им од го ва ра со СДСМ на власт. 
То гаш при род но ќе се пре кр-
стат во НОО, не о по зи ци ски ор-
га ни за ции.

Пишува | Љупчо Цветановски

АнАлизАСДСМ МанТ ра: ко Га Вла СТа Ги оП раВ Ду Ва СрЕДС ТВа Та (на ЏорЏ)

За ев глав на ми ру ди ја  
во бал кан ски от ко тел  
на Со рос Со ро со во то оп штес тво со пра во го но си име то „отво ре но“. Та му 

вра ти те се ши рум отво ре ни за си те бил ме зи и не до вет ни че да кои во 
ос тва ру ва ње то на лич ни те ни ско зем ни ам би ции не из би ра ат средс тва, а 
не ма ње то скру пу ли е доб лест. Ос но вен пре дус лов е не из мер на та по чит 
и љу бов кон па ри те. Во Ма ке до ни ја ју риш ни ци те му се по го ди ја, мо же и 
да ги па тен ти ра ка ко ур нек за со вр ше ни со ро со и ди. И во САД зна ат што 
се пра ви во Ма ке до ни ја. „Нешнл рив ју“ на пи ша: „Аме ри кан ски те да ноч ни 
об врз ни ци, пре ку УСА ИД, ѝ да ва ат па ри на ло кал на та фон да ци ја на 
Со рос. Ма ке дон ски те кон зер ва тив ци ве лат де ка со тоа САД пра ктич но 
од бра ле стра на во по ли тич ка та по дел ба во Ма ке до ни ја. Да, не кој 
од брал стра на оти друг са ка да вла дее и да ва сѐ за цел та. Екс пер ти те 
ве лат де ка Зо ран За ев е гла вен ва зал на стран ски те ин те ре си, со што ѝ 
на не су ва исто ри ска ште та не са мо на др жа ва та ту ку и на сво ја та пар ти ја. 
Но, тој не ма проб лем со тоа. За се га...
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Мно гу ми на го по ста ву ва ат 
пра ша ње то да ли е тој све сен 
во ка кви ели ти сти и уд ба шки 
ата виз ми вло жу ва сил ни ми ли-
о ни во Ма ке до ни ја? Од го во рот 
е ед но ста вен, да, де фи ни тив но 
е све сен. Ос но ва та на не го ва та 
при ка ска е ток му про да ва ње то 
ели ти зам на из го ре ни те по не-
го, а сво и те пи па ла низ све тот 
,и осо бе но во Ма ке до ни ја, ги 
пу шта најм но гу бла го да ре ние 
на жел ба та на ил јад ни ци бил-
ме зи да би дат дел од таа ка ста. 
Бар ед наш во жи во тот да би дат 
по и на кви, ша ре ни, ква зи ин те-
ле кту ал ни со ци јал де мо кра ти. 
Кон тра „сто ка та“, се раз би ра.

Зна чи, за да од го ва ра те на 
фо то ро бо тот на Со ро сов ју-
риш ник, тре ба да са ка те па-
ри по ве ќе од све тот, да има те 
бол на жел ба за да ста не те дел 
од не ка ква ели ти стич ка дру-
жи на и да не ма те скру пу ли 
во ос тва ру ва ње то на сво и те 
ни ско зем ни це ли кои ги прет-
ста ву ва те ка ко ос ло бо ду ва ње. 
Ве ро јат но ос ло бо ду ва ње од 
умот и од скру пу ли те. Ах, да. 
Па то ло шко то по са ку ва ње на 
вла ста е уште еден, мо же би, 
нај по са ку ван ква ли та тив кај 
кан ди да тот за со ро со ид.

Поз на ва те ли ма ке дон ски 
по ли ти чар кој е тол ку мно гу 
„отво рен“ за се то ка жа но, лик 
кој би од го ва рал на си те Со-
ро со ви жел би и кри те ри у ми? 
Да, се ви ка Зо ран За ев, то тал-
но до пол нет во при ка ска та со 
не го ва та „по у ба ва“ по ло ви на 
Рад ми ла Ше ќе рин ска. И Еди 
Ра ма мо же да им до не се по ед-
на ча ша во да. Со дво ја зич на 
здра ви ца, се раз би ра...

И Аме ри кан ци те про тив 
Со рос во Ма ке до ни ја
Ве ро јат но, и на уч ни ци те од 
ла бо ра то ри ја та на Со рос би ле 
страш но из не на де ни од ефе-
ктот на екс пе ри мен тот во Ма-
ке до ни ја. Нив ни те екс пе ри мен-
тал ни глув чи ња ги над ми наа 
нив ни те скром ни оче ку ва ња 
ста ну вај ќи ур нек за на та мош-
ни те „ре во лу ции“ во све тот. 
Се ка де, ка де што ќе за тре ба. 

Од нос но, ка де што ќе по са-
ка Со рос и не го во то отво ре но 
оп штес тво. За овој факт и си-
ли на та на по стиг на то то уште 
пред креш чен до то на „Ша ре-
на та ре во лу ци ја“, во вре ме то 
ко га неј зи но то сце на рио уште 
се пи шу ва ше или пре пи шу ва-
ше од Бос на, пи шу ваа и са ми те 
Аме ри кан ци. Ама оние „дру ги-
те“ Аме ри кан ци, не Со ро со ви те 
и Хи ла ри ни те, уште по мал ку 
оние на Оба ма. Да, уште пред 
ед на го ди на еден Аме ри ка нец 
од „Нешнл рив ју“ на пи ша фан-

та стич на ана ли за за Ма ке до-
ни ја, ба зи ра на не на „рек ла-ка-
за ла“, ту ку на лич но при сус тво 
во зем ја та. Пре ду пре ду ва ње то 
и то гаш бе ше за вли ја ни е то на 
Со рос и не го ви те га ва зи и не со-
од вет ни от од го вор на дру га та 
ста на во ко рум пи ра ни от нев-
ла дин се ктор. При ме рот бе ше 
да ден за со стој би те во САД, ка де 
што НВО на Со рос из ле гу ва, а 
го де ман ти ра ат и не у тра ли зи-
ра ат три дру ги ре пуб ли кан ски 
нев ла ди ни ор га ни за ции. Ед на 
го ди на по пла стич ни от опис на 
ма ке дон ска та би тка со вли ја ни-
ја та, пла те ни и од гра ѓа ни те на 
САД пре ку УСА ИД. За таа „дуп ка“ 
од са мо ед на го ди на, ми ли о ни 
до ла ри вле гоа во „Тел ма“, „24 
ве сти“, раз но раз ни фо ку си без 
ма ло ум ни пе ча ти и ка де ли не. 
Слу чај но или не, но ве ро јат но 
по ве де ни од от по рот на Со рос 
во САД про тив но во из бра ни от 
пре тсе да тел Трамп и отво ре на-
та вој на ко ја бер зан ски от ма ни-
пу лант ја во ди про тив чо ве кот 
кој нај а ву ва ра ди кал на про ме на 
на без о браз на та аме ри кан ска 
по ли ти ка, „Нешнл рив ју“по-
втор но се се ти на Ма ке до ни ја.

„Аме ри кан ски те да ноч ни об-
врз ни ци, пре ку УСА ИД, ѝ да-
ва ат па ри на ло кал на та фон да-
ци ја на Со рос“. Ма ке дон ски те 
кон зер ва тив ци ве лат де ка со 
тоа САД пра ктич но од бра ле 
стра на во по ли тич ка та по-
дел ба во Ма ке до ни ја – и тоа 
ја од бра ле СДСМ или про ко-
му ни стич ка та стра на. Дру ги 
со го вор ни ци ве лат де ка дес-
ни ца та пра ви стра ши ло од 
Со рос и де ка аме ри кан ски те 

дип ло ма ти се че сен по сред ник во тој спор. 
Но, ма ке дон ски те кон зер ва тив ци се дла бо-
ко по го де ни од на чи нот на кој се раз ви ва ат 
од но си те со САД во ера та на Оба ма. „Ние 
сме автен тич на та про а ме ри кан ска, про за-
пад на пар ти ја во зем ја ва. А, вие нѐ тур ка те 
во ра це те на Ру си ја“, на пи ша Ен др ју Ста та-
форд во ана ли за та во ко ја се ука жу ва де ка 
во пре диз бор на та кам па ња СДСМ им да ва ше 
ве ту ва ња и на ве сту ва ња за ид ни от стап ки 
на пар ти и те на ет нич ки те Ал бан ци, кои во 
ид ни на мо же да пре диз ви ка ат ет нич ки тен-
зии. Ова, спо ред уг лед но то кон зер ва тив но 
спи са ние, е проб ле ма тич но ме ѓу дру го то и 
за тоа што Ма ке до ни ја е во пр ва та бор бе на 
ли ни ја на бе гал ска та и ми грант ска кри за и 
ја чу ва над во реш на та гра ни ца на Евро па.

Си те до ма, За ев во Гр ци ја

Отка ко му „учи ни“ на Со рос, на „ча до рот“, 
на Ал бан ци те и си те оста на ти, За ев са мо за-
до вол но си се по ве ќе во сво е то све ти ли ште 
во Гр ци ја. Ха ци ен да та има очиг лед на ис це-
ли тел ска моќ за мур тин ски от спа си тел, кој 
оче биј но е црп нат од Со рос и оста на ти те со 
по ви со ка цел. По ви со ка за си те, освен за Ма-
ке до ни ја и Ма ке дон ци те. Не го во то „го сту ва-
ње“ во Гр ци ја, ка де што, всуш ност, тој е до ма, 
се по го ди со ре ди ца ан ти ма ке дон ски по ра ки, 
ме ѓу нив и онаа на Ко ѕи јас. Ели нот, оси лен од 
про сто рот кој го соз да де ток му За ев со но ва та 
по стиз бор на по ли тич ка си ту а ци ја во Ма ке-
до ни ја, ре зул тат на не го ви от не при сто ен 
пред лог кон Ал бан ци те, нѐ по тсе ти де ка без 
„ре ше ние за име то не ма НА ТО и ЕУ“. Сле ду ваа 
глу по шти ни те на Да чиќ, кој за бо ра ви на ре-
ак ци и те на Ма ке дон ци те при поп ла ви те во 
Ср би ја, во исто вре ме ко га не го ви от нај го лем 
„душ ман“ Ра ма ни под го тву ва ше „со ве то да вен 
до ку мент“. Во да та им ја пу шти еден Ма ке до-
нец, кој ба рем та ка се дек ла ри ра, а за кој на 
со ци јал ни те мре жи ве ќе има ини ци ја ти ва 
да си го сме ни име то во Агим (Зо ран и Агим 
има ат исто оно ма стич ко зна че ње и оз на чу-
ва ат ра ѓа ње на де нот). 

Пос лед ни ве две и пол го ди ни, 25-го диш ни те гол го ти 
на Ма ке до ни ја го до жи ву ва ат сво е то фи на ле. Та ка е 

за мис ле но и исп ла ни ра но, ве ли по ра неш ни от др жа вен се кре тар во МНР и 
ам ба са дор Ри сто Ни ков ски, кој по тен ци ра де ка зем ја та е фр ле на на ко ле на 
со единс тве на цел де фи ни тив но да се пре кр сти, на ро дот раз не би ти и та ка 
да се за тво ри ве ков но то „ма ке дон ско пра ша ње“.

НИКОВСКИ: Тоа е дол го го диш но то аме ри кан ско сце на рио, се срд но по мог-
на то од до маш ни те пет то ко ло на ши. Зо ран За ев е гла вен ва зал на стран ски те 
ин те ре си, со што ѝ на не су ва исто ри ска ште та не са мо на др жа ва та, ту ку и 
на сво ја та пар ти ја од ка де што, пак, за жи во чу до, ни кој не се ди стан ци ра 
од не го ви те по ли тич ки не бид ни ни.

Про сто е не ве ро јат но што ед на пле ја да на ум ни и спо соб ни лич но сти од 
не го ва та пар ти ја не ма ат свест и со вест да ре а ги ра ат де ка дво ја зич ност има 
са мо во фе де ра ции, де ка над град ба на Охрид ски от до го вор, кој го уни шти 
ма ке дон ски от ка ра ктер на др жа ва та, е са мо у бис твен чин, де ка... Нив на та 
па сив ност не мо жат да ја оправ да ат гре шки те на до се гаш на та власт. Тие 
мо ра да го ар ти ку ли ра ат сво е то чув ство за др жа ва та, кое се ка ко го има ат, 
мо ра ат да троп нат на ма са де ка ли де рот за ски тал, де ка не знае што збо ру ва 
и ве ту ва... до де ка не е доц на за си те. Не мо ра да гла са ат за по ли тич ки от 
ри вал, ама има по ве ќе на чи ни да по ка жат де ка се ту ка и де ка ги гле да ат 
по губ ни те акро ба ции. Ина ку, мол че ње то зна чи де ка се сог ла су ва ат со по-
ли ти ки кои се на ли ни ја на нај ек стрем ни те го ле мо ал бан ски по зи ции. Во 
да де ни те (не)ус ло ви опо зи ци ја та, мо же би, при вре ме но не што и ќе ќа ри, 
ама са мо на сме тка на ин те ре си те на др жа ва та, а се гаш ни те не ум но сти, 
дол го роч но – пре ска по ќе нѐ чи нат си те. Из ја ви те де ка тие не се па три от-
ска пар ти ја ка жу ва ат сѐ.

Нор мал но е во ва кви (не)при го ди си те за ин те ре си ра ни да се на но га. Ал-
бан ци те пр ви. Ма сов но учес тву ваа во краж ба на из бо ри те за да не ус пее 
вла де јач ка та пар ти ја и, па ра лел но, во склоп на аме ри кан ски те за мис ли, ги 
ис по ра чаа сво и те го ле мо ал бан ски апе ти ти за фе де ра ли за ци ја на др жа ва та. 
Тоа е фи ли гран ска опе ра ци ја. ЦИА, обич но, бес пре кор но пла ни ра. Иа ко 
из гу би ја се дум пра те нич ки ме ста, Ал бан ци те се ви стин ски по бед ни ци на 
из бо ри те. Тие од лу чу ва ат кој ќе вла дее. Со отво рен ди ктат на Ти ра на, зад 
ко ја се крие Ва шин гтон, на фа ши зо и ден на чин тие ќе се обе ди ну ва ат про-
тив Ма ке дон ци те! Ах ме ти и по сит ни те од не го, одеј ќи на „ба ци ра ка“ кај 
Ра ма, по ка жаа де ка се пи о ни во ту ѓи ра це и „Тро јан ски ко њи“ во на ша та 
по ли ти ка. До бро е што кар ти те се отво ри ја, ама пра ша ње е да ли не кој, ка ко 
За ев, мо же да го сфа ти тоа.

Прв пат и Гр ци ја е под си лен аме ри кан ски при ти сок - Ма ке до ни ја што по ско ро 
да се пре кр сти за да вле зе во НА ТО и да се за тво ри овој про стор за Ру си ја. 
Ати на мо ра да глу ми под го тве ност за ре ше ние иа ко тоа не ѝ па ѓа ни на крај 
па мет во да де ни те та мош ни си ту а ции. За тоа из мис ли ја „гра де ње мер ки за 
до вер ба“, без ни што кон крет но да се слу чу ва и, де мек, има ле пред ло же но 
по ве ќе ре ше ни ја и, бо жем, че ка ле од го вор од нас. Би де те уве ре ни де ка 
ни што не оче ку ва ат, освен да по ка жат де ка по се та та на Оба ма на Ати на не 
би ла не ус пеш на и де ка проб ле мот е кај нас, а не кај нив. Или, ако е та ка, кај 
е ту ка Ни миц, со ко го Ко ѕи јас се сре ќа ва ше во Лу ксем бург? Ла га до ла га, 
блеф до блеф. Се пак, и ако е та ка, а та ка изг ле да, во пра ша ње е се ри о зен 
и до да тен при ти сок и врз нас.

Срп ско то пов ле ку ва ње на приз на ва ње то на устав но то име мо ра да се ана-
ли зи ра мул ти дис цип ли нар но. Зо што баш се га е пр во то пра ша ње? Факт е 
де ка ние це ло вре ме кон Ко со во во ди ме ал бан ска и аме ри кан ска по ли ти-
ка, а не ма ке дон ска, и срп ски те ин те ре си ги иг но ри ра ме. Ар но ама, тоа 
трае дол го вре ме. Де ка сле ду ва но во гла са ње во УНЕ СКО во оп што не е 
од го вор. По ло гич но е да се сме та де ка Бел град про це нил (а има од лич ни 
тај ни служ би) оти кај нас со стој би те ќе се за о стру ва ат та еве и тој, не са мо 
Ти ра на, це лос но не ја приз на ва др жа ва та и си др жи отво ре ни оп ции. Ова 
мо ра да ни би де се ри оз на опо ме на.

Ло гич но е да се оче ку ва, штом ќе се фор ми ра вла да та, и Со фи ја вед наш 
да се ја ви со сво и те ба ра ња.

НИКОВСКИ:  
Зо ран За ев е гла вен ва зал на 
стран ски те ин те ре си

АнАлизА
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Н е помина ни една не-
дела од „Изложбата на 
албанските политички 

лидери од Македонија во Ти-
рана“ организирана од слика-
рот и премиер Еди Рама, а Бал-
канот зовре. Ферментираните 
националистички духови што 
ЕУ и САД ги држат затворени 
во шише излегоа повторно на 
виделина. 

Иако без никаква провока-
ција од Македонија српскиот 
и грчкиот министер за надво-
решни работи Коѕијас и Дачиќ 
речиси во ист глас ни порачаа 
дека може да нѐ снема. Гру-
бата порака од Белград и од 
Атина, иако се однесува на Ма-
кедонците на кои, меѓу редо-
ви, им беше порачано дека без 
поддршка од православните 
соседи не можат да ја добијат 
битката со албанскиот фак-
тор, има и друга намена. Таа, 
пред сѐ, беше упатена кон Еди 
Рама, кој се дрзна да ја плани-
ра македонската иднина без 
главните фактори „одговорни 
за поделби и за спојување те-
ритории и луѓе во регионот“. 

Пораката до Рама е јасна: тој 
нема право сам на своја рака 
да спроведува агенда во Маке-
донија, особено ако во неа не 
се води сметка за интересите 
на другите соседи. 

Со други зборови, на Рама му 
беше кажано дека ако сака да 
ја дели Македонија ќе треба за 
тоа да се договара со Белград. 
Сега ни останува да почекаме 
само абер од Софија, која во 
моментов се соочува со вна-
трешни проблеми, но како 
земја што секогаш била меѓу 
најгласните инструменти во 
расштимуваниот балкански 
оркестар, наскоро ќе пушти 
глас за Македонија. Освен 
ако Бугарија, конечно, не се 
освести и не увиди дека сил-
на, стабилна и пријателска 
Македонија е од интерес и за 
„правителството“ во Софија.

Пресметана злоба  
на Малиот Слоба  
За изјавата на грчкиот министер 
Коѕијас има логично политичко 
оправдание имајќи предвид дека 
неговата влада се наоѓа пред из-
бори и тој мора да ја засили на-
ционалистичката агенда, но за 
српскиот шеф на дипломатијата 
Дачиќ, особено ако за неговите 
изјави има дозвола од премиерот 
Вучиќ, има простор за загриже-
ност. Човекот што поради идо-
лопоклонството кон Слободан 
Милошевиќ го нарекуваат Ма-
лиот Слоба  има лични, партиски 
и државни причини да ја напаѓа 
Македонија. На една година од 
наредните избори во Србија Да-
чиќ има амбиции пак да се вмеша 
во трката за премиер. Тој се наде-
ва на намалување на рејтингот на 
„народните“ и посилна опозиција 

со што би дошол во ситуација без 
него да не може да се прави влада 
и повторно како во 2012 година 
да стане премиер како лидер на 
третата партија по големина. За 
таа цел му се потребни гласовите 
на српските националисти, кои 
вообичаено се палат на сите со-
седи ако за тоа им се даде добра 
причина. Се разбира, Дачиќ знае 
дека оваа целна група нема да ги 
препознае неговото лицемерство 
и двојни стандарди. 

За Дачиќ е проблем што Македо-
нија го признала Косово, а не е 
проблем што Обединетите Арап-
ски Емирати, кои станаа главен 
српски надворешен партнер со 
него како министер за надво-
решни работи, не само што го 
признаа Косово туку во 1999 го-
дина, додека некои Македонци 
по налог на Белград ја палеа ам-

басадата на САД во Скопје јавно 
го поддржаа бомбардирањето 
на Србија од страна на НАТО. 
Дачиќ знае дека тие на кои им 
се обраќа ќе заборават дека Ма-
кедонија во знак на добра волја 
дозволи прослава на 100 години 
од војна во која беше распарчена. 
И на крајот Дачиќ како шеф на 
дипломатијата не можеше да го 
премолчи однесувањето на Рама. 
Како претставник на земја што 
150 години има хегемонистички 
нагони на Балканот, Дачиќ мора-
ше индиректно да нѐ потсети на 
тезите на САНУ, кои и лично ги 
бранеше и поради кои своевре-
мено беше на црната листа за 
патување во ЕУ. Тој уште еднаш 
покажа дека српската војска во 
1991 година си замина од Маке-
донија, но никогаш ме се откажа 
од правото да се врати во неа ако 
биде „повикана“. 

По којзнае кој пат во македонскиот случај 
историјата се повторува, но не како фарса 
туку како отворена закана за иднината на 
македонската држава

Големата злоба  
на Малиот  
Слоба

ГруБи Пораки оД БЕлГраД и аТина

Како да одговори Македонија

За Македонија, особено во период на техничка влада според Договорот од 
Пржино, е навистина тешко да одбере политика со која ќе одговори на про-
вокациите од соседите. Најдобар начин да се одговори на хегемонистичките 
обиди на соседите е да се продолжат реформите во согласност со препораките 
на Прибе, конечно да се извади на виделина дека Грција по ниедна цена не 
сака договор за името и да се добие датум за почеток на преговори, но тоа 
во овој момент е повеќе од тешка мисија. Тешкотијата е особено голема ако 
се знае дека ниту ЕУ ниту САД не го осудија потегот на Еди Рама. Замислете 
што би се случило ако еден ден владата во Скопје ги повика на консултации 
партиите на Македонците во Албанија, Србија, Грција и во Бугарија и на таа 
средба се разговара за некакви политички платформи во овие држави. Или 
замислете Франција да ги повика валонските, а Холандија фламанските партии 
во Белгија на договор за формирање влада во Брисел. За жал, ниту ЕУ ниту 
САД не го осудија директното мешање на Албанија во внатрешните работи на 
Македонија со што оставија простор во кој сите шпекулации според кои Рама 
работи по нивна сугестија ги претворија во реални сценарија. 

И Рама и актуелната администрација во заминување во САД и бриселската биро-
кратија знаат дека не смеат да дозволат поради нивната омраза кон ВМРО-ДПМ-
НЕ да воведат нови принципи на однесување на Балканот затоа што можат да 
бидат доживеани како дозвола за менување на границите во регионот. 

колумнА

Пишува | 
Горан Момироски
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Пишува | м-р Љупчо Пренџов, 
организациски секретар на ГРОМ - 
Граѓанска опција за Македонија

 КОЛУМНА

И покрај празничната еуфорија, која 
надве-натри ја протркалавме изморени 
од измачувачките избори, во воздухот 
остана да ечи запрепастувачки молк. Што, 
всушност, се случува на политичката сцена 
во Македонија? Громогласно ништо или 
нешто заткулисно. Ги нема „стандардните“ 
политички комбинаторики иако, повеќе 
од јасно, победникот е познат - тоа е 
„Коалицијата за подобра Македонија“, 
на второ место сосема (не)заслужено, со 
сестрана логистика, високо се искачи 
опозицискиот избор „За живот“, а остана да 
виси само јазичето на вагата (албанскиот 
политички блок), кое, нели, според 
доброконципираната замисла на „чадорот“, 
треба да претежне налево или надесно во 
формирање на идната македонска влада

А јде да  отвориме дел од 
можните комбинатори-
ки. Доколку, како што е 

ред и поредок, односно во со-
гласност со законот, најдоцна 

стекнаа шанса да формираат 
влада, тогаш таа би броела 
меѓу 61 и 64 пратеници. Пов-
торно „климава“!

И во двете сценарија не ја 
вклучувам Беса, не од субјек-
тивни причини, туку од некоја 
политичка антиципација дека 
неа како да ѝ е проектирано 
местото на дежурна опозиција 
која треба да мати водата за да 
не биде бистра, а по можност да 
добие и некоја позначајна уло-
га на „5-6 степени по Рихтер“ 
ако тоа им е алтернативата на 
протекторите. Се разбира, и 
затоа што им веруваме дека 
со „криминалците од ДУИ во 
никој случај нема да седнат 
на иста маса“ (се разбира за 
Тирана тоа не важи!?) иако се 
знае дека без ДУИ, практично, 
не може да се формира влада.

Со оглед на целата ситуација, 
и на мало дете му е јасно дека 
Република Македонија мора 
да се соочи со уште едни пред-
времени парламентарни избо-
ри. Според мене, тоа не е ниту 
лошо ниту страшно, од аспект 
на демократијата, бидејќи на 
граѓаните им е повеќе од јасно, 
по овие избори, кој за што се 
залагал во оваа држава.

Но, затоа, пак, неминливо ми е 
чувството на горчина во уста-
та дека токму оваа варијанта 
најмалку ја посакуваат надво-
решните ментори и кројачите 
на „животот“. Сценаристите си 
дозволија заслужен божикен 
одмор од сработеното и кои, 
всушност, ја посипаа државата 
со празнична летаргија, додека 
нивните ученици-извршители 
влегоа во политички целибат 
бидејќи и онака не знаат што 
треба и што имаат да кажат за 
иднината на Македонија. Меди-
умите молчат, герилата нека-
ко замре, дури нема ни дневна 
доза „плукање“, колку да држи 
„влага“ додека работите пов-
торно не се разбуричкаат.

Доколку СДСМ, по некои екс-
тремно радикални комбина-
торики по странските зеле-

ни маси, успее да формира 
69-мандатна влада, без ниту 
една албанска партија во опо-
зиција, тогаш ВМРО-ДПМНЕ и 
„Коалицијата за подобра Ма-
кедонија“ би останале един-
ствена и осамена опозиција, 
на која веќе следните предвре-
мени парламентарни избори 
сама ќе формира влада со 70 
и повеќе сопствени места во 
Собранието. Од оваа опција 
им се крева коса на главата не 
само на домашните политички 
структури, туку и на сите оние 
амбасадори што не заминаа на 
„Божикен лов“.

Како и да свртиш, шегата на-
страна, Македонија веќе загази 
во втората фаза на латентна 
или поагресивна политичка 
дестабилизација. Дека не из-
леговме од криза ни е јасно, но 
како ќе се развива таа натаму 
можеме само да претпоставу-
ваме. Доколку биде „латентна“, 
тоа значи влада на ВМРО-ДПМ-
НЕ, ДУИ и една од помалите ал-
бански партии која ќе нема да 
има двотретинско мнозинство 
при донесување на клучните 
системски закони во законо-
давниот дом, а со тоа и за ви-
тални реформи за државата. 
Софистицирана опструкција 
во „бели ракавици“.

Доколку, пак, некој одлучи да 
игра на картата на експлицит-
на криза, тоа значи влада на 
СДСМ, која повторно ќе нема 
двотретинско мнозинство, 
но, затоа, пак, ќе има отворен 
раздор во македонското тки-
во, што само по себе е криза 
која ќе можеме да ја следиме со 
дрон по улиците низ Македо-
нија кога ќе се разлеат 455.000 
гласачи кои во старт ќе бидат 
помножени со нула.

Ваквиот, релативен исход не 
сум сигурен колку го предви-
доа и го посакуваат странците, 
кои некако дискретно како да 
кажаа „ние до тука, а натаму 
сте сами“. А тие кутрите, сами 
ни до тоалет не одат. Две не-
дели лабави, разбегани по ту-
ристички дестинации, типич-

но за 10 години опозициско 
дејствување. СДСМ е СДСМ. 
Си дојде на своето: не прави 
ништо, само одвреме-навреме 
ќе промрмори нешто. Толку од 
државничкото во нив!

Од друга страна, да ја ставиш 
на улица победничката коали-
ција е состојба која никој, ба-
рем во Република Македонија, 
не ја посакува. Дури ниту оние 
најотворените „демократи и 
борци за човекови права“ од 
проевропска провиниенција 
затскриени зад превезот на 
„отворено општество“, кои, 
сепак, сами си влегоа во уста, 
со критиката и скепсата за 
перспективите на Европска 
унија, версус пенетрацијата 
на национални држави. 

Реалноста на „Брегзит“, га-
лопирачкиот раст на попу-
ларноста на Ле Пен, зголему-
вањето на евроскептицизмот 
во Италија, Австрија и во Ун-
гарија сериозно го замислија 
дури и „гуруто“ на македон-
ската опозиција, прочуениот 
филантроп Џорџ Сорос, кој 
отворено призна дека кон-
цептот на „отворена Европа“ 
благодарение на Германија и 
останатите доверители во ЕУ е 
речиси поразен. Згора на тоа е 
победата на Трамп во САД, која 
навестува поинтровертна по-
литика на светскиот пример за 
демократско општество, а не-
светлата перспектива за онаа 
ЕУ за која, нели, сите сонуваме, 
е судбината на СССР во 90-тите 
години на минатиот век. Така 
мисли Сорос, а нему, нели, му 
веруваме?!

Независно од оваа скептична 
приказна на Сорос, Македо-
нија, треба да ги гледа соп-
ствените национални инте-
реси, да ја јакне економијата 
и да продолжи да се движи кон 
западноевропските вредности. 
Се разбира за тоа и треба и ка-
пацитет и континуитет во една 
стабилна влада. Во овие десет 
години покажавме дека го има-
ме и дека го можеме и првото 
и второто. �

Стаклена тишина!

до 9 јануари, претседателот 
Иванов му го довери мандатот 
на победникот, односно на ли-
дерот на ВМРО-ДПМНЕ, тогаш 
очекувано е тој да го повика 

победникот од албанскиот по-
литички блок Али Ахмети и да 
формираат влада. Се разбира, 
таа со 61 пратеник би била на 
стаклени нозе и повеќе од оче-
кувано е да ја зацврсти со уште 
еден албански партнер. Таква-
та влада би имала поддршка 
од минимум 63, а максимум 66 
пратеници, која, исто така, ќе 
биде „климава“ ама не толку 
колку со едноставно просто 
мнозинство.

Доколку, пак, во Тирана е одлу-
чено поинаку, и овие „полни со 
живот и радост“ што, конечно, 
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Ко га ги но сев мо и те при ја те ли 
Сем и Џо ан од ае ро дро мот 
„Але ксан дар Ве ли ки“ кон 

Скоп је, кај Кам ник, на сел ба Чен-
то, го здог ле дав ме она чуд но за-
мо че – ре сто ран во ло веч ки стил 
- што гор до и све че но освет ле но 
се из ди га над ма ло то скоп ско 
бр до. Одед наш ка ко си те трој ца 
да нѐ об зе де чуд но ег зал ти рач-
ко чув ство, кое нѐ вра ти мно гу 
го ди ни на на зад. 

�  Се се ќа ва те ли? 
�  Ка ко не! – во ист глас ми од го-
во ри ја Сем и Џо ан, ко ја си те ја 
ви кав ме Џо. 

Сем е скулп тор од Сан та Кла ра, 
Ка ли фор ни ја, а Џо е не го ва та 
со пру га – ан тро по лог и ет но-
лог, ко ја пред мно гу го ди ни ка-
ко пост дип ло мец спро ве ду ва-
ше ан тро по ло шко-ет но ло шки 
истра жу ва ња низ Ма ке до ни ја 
(то гаш сѐ уште во со ста вот на 
СФРЈ). Најм но гу од сѐ, таа му се 
по све ти на истра жу ва ње то на 
фе но ме нот на тра ди ци о нал ни-
те ма ги ски пра кти ки од Дра че во. 
Че сто зна е ше да ка же де ка Дра-
че во е нај ви брант ни от ма ги ски 
цен тар во ју го и сточ на Евро па. 

� Ка ко бе ше – „Ве се ли от за јак“, а?
� Ток му та ка, во Оре гон, сре де 
ни ка де. 

„Ве се ли от за јак“ („The Happy 
Rabbit“) од Оре гон, САД, бе ше 
слич на ло веч ка крч ма ка ко таа 
на Кам ник. Та му се ја де ше де ли-
ка те сен ди веч, а по се бен спе ци-
ја ли тет на ку ќа та бе ше та ка на-

ре че ни от – „Ве сел за јак“, по кој 
беа лу ди си те го ле ми гур ма ни од 
ре ги о нот. За да ја де те во „Ве се ли-
от за јак“, тре ба ше да ре зер ви ра-
те ме сто со не де ли од на пред, а 
крч ма та ја по се ту ваа бо га ти гур-
ма ни, ду ри и од источ ни от брег, 
од Бо стон, Њу јорк, Фи ла дел фи ја 
или, пак, Ва шин гтон Д.Ц. По не ко-
гаш има ше страш на на ва ли ца од 
фран цу ски го сти, кои ги м’кнеа 
на ва му нив ни те род ни ни од Кве-
бек, си те ми ли о не ри. 

Бе ше те шко да се нај де, сѐ бе ше 
по кри е но со снег, ед вај се рас поз-
на ва ше тра е кто ри ја та на па тот. 
Не и за бо га ти те, нив ги че ка ат 
спе ци јал ни во ди чи, не ко гаш ко-
га не е тол ку лад но ги но сат со 
мо тор ни сан ки. 

Тие се ко гаш ба ра ат ек стра ва-
ган ции.

Во оп што не ми фа ли нив ни от 
свет. На про тив, на о ѓам де ка е 
бе скрај но здо де вен и не под нос-
ли во три ви ја лен. 

Џо бе ше од се мејс тво на евреј ски 
ми ли о не ри од Ка ли фор ни ја, но 
таа уште ка ко сту ден тка по бег-
на од тој свет, пр во во Порт ланд 
на сту дии, а отка ко дип ло ми ра, 
дој де во Ма ке до ни ја за на дра-
чев ски те ма ги ски тра ди ции да 
ја под го тви сво ја та до ктор ска 
ди сер та ци ја. По тоа го срет на 
Сем, бри ли јант ни от умет ник и 
ха риз ма ти чен чо век од Сан Хо зе. 
Сем бе ше Аме ри ка нец со шпан-
ско по тек ло, тем пе ра мен тот му 
бе ше мно гу сли чен на на ши от, 

по не ко гаш ми изг ле да ше ка-
ко да сме по рас на ле за ед но во 
Ми чу рин. 

Не мо жам да за бо ра вам на мо-
мен тот ко га стиг нав ме до „Ве се-
ли от за јак“. До де нес се пра шу вам 
што се слу чи со нас таа ноќ?

Џо ја бе ше ре зер ви ра ла на ша-
та ма са пред три не де ли, бе-
ше Бо жик по Гре го ри јан ски от 
ка лен дар. Од но си те ме ѓу САД 
и СССР беа во иди лич на фа за. 
Ко му низ мот про па ѓа ше со зву-
ци те на ро ке нро лот. Гор би бе ше 
нај о ми ле ни от ли дер на пла не-
та та. Му да доа ду ри и Но бе ло ва 
на гра да за мир. 

Ка кво искус тво! Се се ќа ваш ка ко 
се на ро пав ме со за јач ко?!

Да, ни ко гаш не ма да го за бо ра вам 
тоа искус тво. 

По не кол ку ча са гур ман ски екс-
пе ри јанс, трг нав ме на зад. На па-
тот кон авто мо би лот, на не кои 
пе де се ти на ме три од крч ма та, на 
по че то кот на гу ста та бо ро ва шу-
ма по кри е на со снег, Џо здог ле да 
ед на оса ме на ел ка, укра се на со 
чуд ни укра си. Овој ениг ма ти чен 
фе но мен нѐ прив ле че и ние трг-
нав ме кон ел ка та. Одед наш пред 
нас изри па еден за јак од сне гот 
и по бег на кон шу ма та, оста вај ќи 
тра ги од сво и те ше пи зад се бе. 
Про дол жив ме кон чуд на та ел ка. 

� Што е ова?! – се чу де ше вџа-
ше но Сем, кој дој де најб ли ску 
до ел ка та. 

� Shit!!! – ел ка та бе ше укра се на со 
туф ни, кои, всуш ност, беа за јач ки 
опа ши, сто ти ци за јач ки опа ши, 
за ка че ни за гран ки те на ел ка та, 
од не кои од нив се уште сѐ це де-
ше крв врз бе ли на на сне гот. Тие 
тре ба ше да прет ста ву ва ат не ка-
ков тип лам пи о ни. И, на ви сти на, 
од да ле ку при ле гаа на не ка кви 
кос ма ти но во го диш ни укра си. 

Одед наш си те трој ца нѐ оп фа ти 
не под нос ли во га де ње и син хро-
но поч нав ме да се „ко зи ме“ во 
сне гот крај ел ка та. Се кое пар че 
за јач ко го исту рив ме ту ка, на тоа 
прок ле то ме сто, кое одед наш ни 
ја по ка жа нај су ро ва та стра на на 

ре ал но ста. Низ гла ви те ни прој-
доа без број су ро ви сце ни од ло-
во ви на за ја ци. Ед вај не ка ко се со-
брав ме. Се за мив ме и осве жив ме 
со сне гот. Тоа не вра ти во жи вот. 

Но, бе ља та да би де уште по го ле-
ма, ко га се вра ќав ме на зад кон 
ци ви ли за ци ја та, ве ќе исто ште-
ни и ин дис по ни ра ни за што би-
ло, одед наш пред авто мо би лот 
истр ча еден за јак. За да не го 
зга зи, Сем наг ло го свр те во ла-
нот и ние се из лиз гав ме од па тот 
уди рај ќи во еден бор во удол ни-
ца та. Ре ал но ста наг ло се сме ни 
и ста на су ро ва. 

Ис цр пе ни, по пет на е се ти на мил-
ји пе ша че ње на зад до „Ве се ли-
от за јак“, за да те ле фо ни ра ме на 
влеч на та служ ба, по втор но се 
со о чив ме со нај мор бид но то но-
во го диш но др во во Оре гон. Се 
раз де ну ва ше, а др во то ста ну ва ше 
сѐ по у жас но и по у жас но. Ка ко не-
ка ков де мон ски то тем. 

� Кој го на пра ви ова? – го пра ша 
Сем еден од кел не ри те. 

Ло кал ни те Ин ди јан ци. Тие ло ват 
за ја ци за нас, а опа шки те ги за ка-
чу ва ат на ел ка та. Се кој ло вец има 
сво ја гран ка и се нат пре ва ру ва со 
дру ги те во бро јот на опа шки. Тој 
што до Но ва го ди на, ин ди јан ска-
та Но ва го ди на, а таа е на про лет, 
ќе за ка чи најм но гу опа шки на 
сво ја та гран ка, до би ва бо нус од 
100 до ла ри од ку ќа ва. Биз ни сот 
цве та, а за ја ци те се ко тат. Има ме 
по себ ни ко ти ли шта за нив и про-
гра ми за пре хра на...

Ко га, ко неч но, по втор но бев ме 
„on the road“, Џо поч на да го спо ре-
ду ва др во то со за јач ки те опа шки 
со се фо ви те пол ни со злат ни те 
за би од ло го ра ши те, истрг на ти 
од на ци сти те за Тре ти от рајх да 
би де уште по бо гат, а крч ма та 
„Happy Rabbit“ со Ау швиц. 

Јас са мо мо жев да ви ја ка жам ста-
ра та бал кан ска по го вор ка, мис-
лам де ка по тек ну ва од вла шка та 
ет нич ка за ед ни ца – ба ди ја ла си-
ре ње са мо во ста пи ца за глув ци. 

Се ко гаш пре циз ни от Сем ме ис-
пра ви – ба ди ја ла мор ков са мо кај 
„Ве се ли от за јак“. �
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КОЛУМНА

„Ве се ли от за јак“

Пишува | Ацо Станковски



В о 19 век Гр ци ја и Ср би-
ја пла ни ра ле за ед нич ка 
гра ни ца, ре чи си сре де де-

неш на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. 
Не са ка ле да ја игра ат Бу га ри ја 
ко ја, пак, та ка на вре де на пра-
ве ше до го во ри зад за тво ре ни 
вра ти со се ко ја зем ја по себ но 
пред по че то кот на вој на та. Бу-
га ри ја ре ши да игра са мо стој но, 
па на Ма ке дон ска та ре во лу ци-
о нер на ор га ни за ци ја поч на да 
ѝ да ва оруж је, мно гу оруж је, но 
рас и па но и без па тро ни, до во-
лен им бил впе ча то кот, страв 
им би ло да да дат па тро ни, да 
не слу чај но Ма ке дон ци те са ми 
се ос ло бо дат.

Ко га Ма ке до ни ја за че ко ри во 
сво ја та не за вис ност, по втор но 
се разг ле ду ваа ста ри те пла но-
ви. Ми ло ше виќ и Ми цо та кис 
сед наа на ма са да ја де лат Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја, са мо не 
зна е ме да ли тоа го пра ве ле на 
сал фе тка, за мис лу вај ќи де ка 
се Чер чил, Ста лин и Руз велт. 
Во 1992 го ди на грч ка та ар ми ја 
поч на во е на веж ба на неј зи на-
та се вер на гра ни ца и иста та ја 
на ре че, ни по мал ку ни по ве ќе, 
„Але ксан дрос“. Сре де веж ба та 
грч ки во е ни ави о ни не кол ку 
па ти нав ле гоа во ма ке дон ско-
то не бо точ но 37 ки ло ме три, 
иста та број ка на ки ло ме три 
пред не кое вре ме ја спом ну-
ваа грч ки ге не ра ли са кај ќи да 
да дат до зна е ње де ка, до кол-
ку Бал ка нот вле зе во нов во ен 
конф ликт, тие има ат план се-

вер на та гра ни ца да ја бра нат 
нав ле гу вај ќи 35 ки ло ме три 
во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. И 
та ка не шта та има ат свој по че-
ток во исто ри ја та, за ко ја, пак, 
не кои „ум ни“ гла ви во на ше-
во оп штес тво ве лат да сме ја 
трг не ле на стра на би деј ќи таа 
би ла са мо исто ри ја. 

Но, ка ко и да е, уште по ин те-
рес но е тоа што во „Ме га ли 
иде ја та“ со ста ве на од Ве ни-
зе лос во 19 век, гра ни ца та на 
Гр ци ја тре ба ла да по ми ну ва 
точ но 37 ки ло ме три на те ри то-
ри ја та на де неш на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја. Та ка во дат по ли-
ти ка му дри те по ли ти ча ри и 
ус пеш ни те др жа ви сле деј ќи ја 
до ктри на та вос по ста ве на дла-
бо ко во исто ри ја та. Но, да ја 
ста вам исто ри ја та на стра на, 

да не ме уко рат не кои „ум ни“ 
гла ви.

Исти от пер и од до де ка Гр ци те 
пра веа во е ни веж би на на ша та 
јуж на гра ни ца, сред би одр жу-
ваа бу гар ски от и ал бан ски от 
врв, сред би те се од не су ваа на 
пред ло гот на Ми ло ше виќ и на 
Ми цо та кис. Оваа вр ска по втор-
но до а ѓа од исто ри ја та, овие 
две др жа ви имаа сво ја гра ни ца 
на Груп чин за вре ме на Вто ра-
та свет ска вој на. За Бу га ри ја е 
ин те ре сен и еден друг мо мент 
кој ре тко кој го спом ну ва. Исто 
ка ко што Бу га ри ја ѝ да ва ше 
рас и па ни пу шки на Ор га ни за-
ци ја та во 19 век, во 2001 го ди-
на Бу га ри ја ни да де 100 рас и-
па ни тен ко ви. Пак бе ше ва жен 
впе ча то кот, ќе не спа су ва ле 
„бра ќа та“ од око лу, а при тоа 
кро еа раз ме на на те ри то рии. 

Во 1999 го ди на, при по че то-
кот на конф ли ктот на Ко со во, 
грч ка та ар ми ја по втор но из-
ве де во е на веж ба на се вер на та 
гра ни ца, за се кој слу чај, ако се 
раз го ри ре ги о нал на вој на тие 
да си го за зе мат сво јот дел, а 
по доц на доз нав ме де ка тие 
зна е ле пред нас и за тоа што 
ќе се слу чу ва во Ма ке до ни ја 
во 2001 го ди на. За раз ли ка од 
пр ва та веж ба ко ја се ви ка ше 
„Але ксан дрос“, вто ра та се ви-
ка ше „Фи ли пос“. Не знам да ли 
со неа го прос ла ви ле по ра зот 
кој Фи лип Вто ри им го на нел 
пред две ил ја ди и ку сур го ди-
ни, но неј се, ако е та ка, то гаш 
е мал ку ма зо хи стич ки и таж но.

И се га, зо што не чу ди из ја ва та 
на Иви ца Да чиќ, кој ка жа де ка 
би ле бу да ли што Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја ја приз на ле под 
устав но то име и со тоа си ја на-
ру шу ва ле друж ба та со брат ска 
Гр ци ја? Ма ла ди гре си ја, брат-
ство то по ме ѓу Ср би ја и Гр ци ја 
го ку му ва ше Ру си ја, ова не ка 
стои ка ко фус но та, де ка е но-
ти ра но.

Да чиќ има це лос но пра во и 
сло бо да да ка жу ва сѐ што му 
ле жи на ду ша, очиг лед но не 
го на у чи ле де ка над во реш на та 
по ли ти ка де ве де сет про цен ти 
е глу ма, не ма емо ци ја, но кој да 
го на у чи ко га учи тел му бе ше 
Ми ло ше виќ.

Проб ле мот е кај нас Ма ке дон-
ци те. Не, не сме кри ви ка ко 
што ве ли За ев, проб лем е тоа 
што мно гу вне су ва ме емо ци ја 
во по ли ти ка та, мис лам оп што, 
за впе ча то кот кај на ро дот. Вед-
наш по из ја ва та на Да чиќ, ед-
ни поч наа да пи шу ва ат „кле ти 
Ср би, се ко гаш сте би ле на ши 
нај го ле ми крв ни ци“, а дру ги 
пи шу ваа „та ка ни тре ба ко га 
го приз нав ме Ко со во и се ска-
рав ме со бра ќа та Ср би“. Пр ви те 
за бо ра ва ат де ка Ср би те не ни 
се на ши нај го ле ми не при ја те-
ли, а вто ри ве за бо ра ва ат де ка 
Ср би те и не ни се баш не кои 
„бра ќа“ би деј ќи „брат ски“ на-
ро ди ед но став но не по сто јат. 
По си те ло ги ки, до кол ку сме 

бра ќа, зна чи не сме два раз-
лич ни на ро да, па се по ста ву-
ва пра ша ње то да ли овие што 
пи шу ва ат за брат ски на ро ди 
нѐ не ги ра ат нас Ма ке дон ци те?

Приз на ва ње то на Ко со во бе-
ше наш др жа вен ин те рес во 
да де ни от мо мент, но исто то 
ва жи и се га, ме не искре но не 
ме ин те ре си ра ка ко не кој ќе 
ре а ги ра ко га јас си го гле дам 
сопс тве ни от ин те рес, зго ра на 
тоа, Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја има 
на пра ве но тол ку от стап ки кон 
Ре пуб ли ка Ср би ја за кои ако 
поч не ме да ги на ве ду ва ме ќе 
ни тре ба ат уште 10 стра ни 
ми ни мум, и тоа на кра тко на-
пи ша ни. Са мо за пра шај те се 
ка ква ќе бе ше де нес си ту а ци-
ја та во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
до кол ку ние сѐ уште го не мав-
ме приз на е но Ко со во?

Очиг лед но, Да чиќ са ка да во-
ди по ли ти ка на ре ци про ци тет, 
што пак јас мно гу го по чи ту-
вам. До кол ку тој ре шил се га 
да ги на ру шу ва ме ѓу себ ни те 
од но си, во пер и од ко га на це-
ли от ре ги он му пре стои кри за 
и за ка на, то гаш ние не тре ба 
да при тр чу ва ме со из ви ну ва-
ња за на ши от ин те рес или да 
му реп ли ци ра ме на из ја ви те, 
важ ни се де ла та, ту ку да си 
ја зе ме ме по ли ти ка та во на-
ши ра це. Ко га не кој од на тре 
ќе ви го отво ри пра ша ње то, 
ка ко што тоа го сто ри Зо ран 
За ев во пре диз бор ни от пер и од, 
во тој слу чај из ја ви те на по ли-
ти ча ри те од со седс тво то ви се 
нај мал ку ви нов ни, тие беа и 
оче ку ва ни. Ко га сме кај За ев и 
не го ви те из ја ви де ка ние сме 
ви нов ни, вед наш по из бо ри те 
и грч ка та дип ло ма ти ја поч на 
да збо ру ва за ре ша ва ње на спо-
рот со име то и за не ка кви си 
пред ло зи, во оче ку ва ње сум да 
се ја ви и Бу га ри ја со неј зи ни те 
фа моз ни до го во ри, итн.

Не е тол ку ви но вен тој што 
до а ѓа не по ка нет кол ку што е 
ви но вен тој што му ја отво ра 
пор та та на не по ка не ти от. Кој 
ти е крив што си го пу штил да 
ти вле зе до ма? 

Пишува | Никола Србов

Бал ка нот, ка ко ме сто ка де што па ро ла та „да му 
умре ко за та на ком ши ја та“ е из диг на та нај ви со ко, 

прет ста ву ва тем пи ра на бом ба на ко ја по ли ти ча ри те, 
во де ни од оваа па ро ла, ѝ го за бр зу ва ат тај ме рот на 

бом ба та без да зна ат де ка таа ќе нѐ раз не се си те, 
ни кој не ма да би де по ште ден

Да чиќ не мо же 
да оста ви  
по го ле ма луз на 
на „гр до то“ ли це 
на Ма ке до не цот  
од За ев

КОЛУМНА
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ЕКОНОМИЈА

Како да се исполни 
предизвикот наречен 
економски пораст

БиЗниСоТ СооЧЕн Со нЕиЗВЕСна и ТурБулЕнТна ЕконоМСка ГоДина
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Граѓаните на прагот на оваа година се исполнети со 
оптимизам во очекување на подобар живот, повисок 
стандард, повеќе вработувања. основа за ваквите 
размислувања е економската политика што се водеше досега, 
а која даде евидентни резултати преку намалување на 
невработеноста, влез на многу нови инвестиции, економски 
пораст и покрај тешките услови за работење. македонците 
сакаат да продолжи позитивниот тренд

Пишува | Александрија Стевковска 

за долгорочен економски развој, 
се дел од барањата на  македон-
ските компании за 2017 година. 
Најавите за нови инвестиции ѝ 
даваат позитивни вибрации на 
економијата, со што ќе се от-
ворат нови работни места, а со 
тоа се очекува натамошен пад 
на невработеноста. 

Граѓаните, пак, на прагот на 
оваа година се исполнети со 
оптимизам во очекување на 
подобар живот, повисок стан-
дард, повеќе вработувања. Ос-
нова за ваквите размислувања 
е економската политика што 
се водеше досега, а која даде 
евидентни резултати преку на-
малување на невработеноста, 
влез на многу нови инвести-
ции, економски пораст и покрај 
тешките услови за работење. 
Македонците сакаат да про-
должи позитивниот тренд. Спо-
ред истражувањето на „Брима 
галуп“, 39 отсто се оптимисти 
дека 2017 година ќе биде подо-
бра од 2016 година, а 33 отсто 
од граѓаните сметаат дека оваа 
година ќе биде година на еко-
номски просперитет.

Стопанството е малку повнима-
телно во очекувањата, со оглед 
на тоа дека подолго време се 
соочува со многу предизвици, 
внатрешни и надворешни фак-
тори што влијаат на неоствару-
вање на предвидените деловни 
активности, како двегодишната 
политичка нестабилност, надво-
решните влијанија на емигрант-
ската криза и тешкотиите во 
економиите на соседните земји. 
Стопанствениците очекуваат 
оваа година да биде економски 
тешка, со големи предизвици и 
турбуленции.

�  Во согласност со макроеко-
номските показатели што се 
на располагање, 2016 година 
би требало да се заокружи со 
економски пораст од околу 
2,5 проценти, а за 2017 година 
очекувањата се да се искачи 
до 3 отсто. Сепак, проекциите 
ги даваме внимателно бидејќи 
факторите на ризик сѐ уште се 
присутни и можат да влијаат 

на вкупниот економски по-
раст – смета претседателката на 
Сојузот на стопанските комори 
(ССК), Данела Арсовска.

За Стопанската комора на Ма-
кедонија, пак, клучни се три 
приоритети: постигнување до-
говор меѓу приватниот и јавниот 
сектор, подготвување стратегија 
за долгорочен економски развој 
со претходно спроведување по-
пис на населението и модели-
рање на коморскиот систем во 
насока на развој на државата. 
Оттаму велат и дека е неопходно 
изедначување на домашните со 
странските компании.

�  Бизнисот треба да биде во 
врвот на агендата на полити-
ката, да се зголеми степенот 
на одговорност, да продолжат 
капиталните инвестиции, да 
се подобри состојбата во пра-
восудството, да се постигне 
пораст што може да нѐ прави 
конкурентни на другите паза-
ри - препорачуваат од Стопан-
ската комора.

Домашните бизнисмени воо-
пшто не очекуваат дека работи-
те во новата година ќе тргнат 
мазно, особено што изминативе 
две години политичка неизвес-
ност беа причина да се загубат 
дел од странските пазари. Се губи 
пазарот надвор од Македонија. 
Се чувствува тоа намалување на 
договорите за 2017 година.

Дел од ризиците доаѓаат од-
надвор, од земјите од опкружу-
вањето, кои се соочуваат со еко-
номски проблеми, од Европа и 
„Брегзитот“, од емигрантската 
криза. Ова се фактори што мо-
жат да ја однесат економијата 
во непосакуван правец.

За бизнисмените нема диле-
ма – потребни се стабилни ин-
ституции бидејќи продолжу-
вањето на политичката криза 
неминовно ќе се одрази врз 
економскиот пораст.

�  Политичката нестабилност 
е еден од главните фактори 
за намалување на стопан-

скиот пораст на која било 
економија. Тоа се случува и 
во најразвиените земји, а се 
случува и кај нас – нагласува 
претседателот на Организа-
цијата на работодавци на Ма-
кедонија, Ангел Димитров.

Од домашните политички случу-
вања и од надворешните случу-
вања ќе зависи дали ќе се оства-
рат проекциите за економски 
пораст в година, за нови работни 
места и за подобар стандард.

Буџетот за в година е тежок 3,3 
милијарди евра, скроен е со про-
екција за пораст на БДП од три 
проценти. Според Министер-
ството за финансии, буџетот се 
базира на три постулати: висок 
износ на капитални инвестиции, 
социјална заштита на најранли-
вите категории граѓани и етапно 
намалување на буџетскиот дефи-
цит за да се постигне фискална 
консолидација на среден рок. За 
капитални инвестиции се пред-
видени 438 милиони евра.

�  определбата за постојано 
зголемување на јавните инвес-
тиции изминативе години се 
покажа како добра за повеќе 
сектори, пред сè за градеж-
ништвото и за индустријата, 
затоа од 2009 година наваму 
континуирано се зголемува 
износот на капитални инвес-
тиции во буџетот – објаснува 
Кирил Миноски.

Народната банка проектира еко-
номски пораст од 3,5 проценти 
во 2017 година и 3,7 проценти 
во 2018 година.

�  Во 2017 година и во 2018 го-
дина очекуваме инвестиции-
те и извозот да продолжат да 
бидат главните носители на 
порастот – велат од НБРМ.

Светска банка за в година ни 
прогнозира економски пораст 
од 3,3 проценти, ММФ оди со 
прогноза за пораст од 3,2 про-
центи пораст на БДП, додека 
ЕБОР прогнозира пораст на ма-
кедонската економија од три 
проценти во 2017 година. �  

Задржување на позитивниот 
тренд на пораст на еконо-
мијата преку политика што 

ќе создаде терен за такво нешто, 
развивајќи ги придобивките од 
досегашната политика, преку 
формирање влада во најкраток 
можен рок, нејзино транспарент-
но и отворено работење, функ-
ционални институции, инста-
лирање на бизнисот во врвот на 
политичката агенда и стратегија 



ЕЛИТ ПЛАЗА - Хотел и бизнис центар Скопје

Нова приказна во градот
Модерен и луксузен 

хотел со 4 ѕвезди
Лоциран позади 

Универзалната сала 
во Скопје

ЕЛИТ ПЛАЗА  
Хотел и Бизнис Центар – Скопје

2 комплетно опремени конференциски и свечени 
сали за прослави, деловни простории како и катна гаража 

на 5 нивоа во склоп на самиот хотел

За миговите за релаксација и рекреација ЕЛИТ ПЛАЗА 
нуди најсовремено опремени Фитнес и спа центар

Нуди незаборавен престој на своите гости
со луксузно сместување, извонредна храна 

послужена во елитен ресторан

www.eliteplaza.mk

тел: +389(0) 2 5514 888  |  info@eliteplaza.mk | reception@eliteplaza.mk

„Еве, ви со оп шту вам 
го ле ма ра дост, ко ја 
ќе би де за си те лу ѓе; 
за што де не ска ви се 
ро ди во гра дот 
Да ви дов спа си тел, кој 
е Хри стос Гос под“ 
(Лк. 2, 10-11).

Само со внатрешна  
преродба ќе го  
најдеме патот  
до мирот
ПЕ ТАР, 

ПО МИ ЛО СТА БОЖ ЈА, 

МИТ РО ПО ЛИТ ПРЕС ПАН СКО-ПЕ ЛА ГО НИ СКИ И 

АД МИ НИСТ РА ТОР АВСТ РА ЛИ СКИ И НО ВО ЗЕ ЛАНД СКИ, 

НА СЕ ТО СВЕШ ТЕНС ТВО, ПРЕ ПО ДОБ НО МО НАШ ТВО И ВЕР НИ ТЕ ЧЕ ДА ВО  
ПРЕС ПАН СКО-ПЕ ЛА ГО НИ СКА ТА И АВСТ РА ЛИ СКО-НО ВО ЗЕ ЛАНД СКА ТА ЕПАР ХИ ЈА, 

ИМ ИСП РА ЌА МИР И БЛА ГОС ЛОВ, ПОЗД РА ВУ ВАЈ ЌИ ГИ  
СО РА ДОС НИ ОТ ПОЗД РАВ, 

ХРИ СТОС СЕ РО ДИ!

Божикн0 ПоСланиЕ на ВлаДикаТа ПЕТар
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Воз љу бе ни че да во Хри ста 
Бо гом ла де не цот!

Пре ми ла та и прес ла тка тај на на 
бо го воп ло ту ва ње то на Бож ји от 
Син де не ска ги ис пол ну ва со ра-
дост и не бо то и зем ја та. Ан ге ли-
те пе ат, па сти ри те се ра ду ва ат, 
му дре ци те бр за ат, а Пре све та та 
Бо го мај ка бдее над сво е то че до.

Пра вед ни от Јо сиф е збу нет, а 
Ирод бес нее од гнев. Ете, тој ве ќе 
слуш нал за не о бич на та ѕвез да, 
ко ја го нај а ву ва ра ѓа ње то на но-
ви от цар и смис лу ва од маз да, да 
ја про лее кр вта на не долж ни те 
мла ден ци. Бож ја та про мис ла се 
ис пол ну ва, тај на до тај на и чу до 
до чу до го ис пол ну ва де неш ни от 
праз ник.

Оваа го ле ма ра дост, по по вод се-
ра дос ни от праз ник Рож дес тво то 
Хри сто во, и нас, со бра ни те во 
све ти те хра мо ви, во до мо ви те, 
по па ти шта та, во бол ни ци те, 
во ин сти ту ци и те, на ра бот ни те 
ме ста, нè ис пол ну ва. Зна еј ќи го 
ова, ме сто од страв и не из вес-
ност, тре ба да би де ме об зе ме ни 
од ра дост и ве сел ба, за ед но со 
не бес ни те си ли, пе еј ќи ја Бо жик-
на та ан гел ска пес на: „Сла ва во 
ви си ни те на Бо га, и на зем ја та 
мир, ме ѓу лу ѓе то до бра вол ја“.

Бо жик е по че ток на на ше то 
спа се ние! Бо го воп ло ту ва ње то 
е нај ве ли чес тве ни от на стан од 
соз да ва ње то на све тот и чо ве кот. 
Цел та на воп ло ту ва ње то на Бог 
Сло во то е спа се ние на чо веч ки-
от род за што Сло во то дој де во 
све тот за „да го по ба ра и спа си 
за гу бе но то“ (Мт. 18, 11). Со сво-
е то воп ло ту ва ње, Спа си те лот 
ја из диг на чо веч ка та при ро да 
од се тил но то во на тсе тил но то, 
од зем но то во не бес но то, од чо-
веч ко то во бо жес тве но то. Бог 
се ја ви ка ко чо век ме ѓу лу ѓе то 

за ра ди сво е то не из мер но чо ве ко љу бие. 
На на ша та пад на та и за бо ле на при ро да ѝ 
бе ше по тре бен ле кар: на пад на ти от чо век 
му тре ба ше не кој што ќе го по диг не; на 
за тал ка ни от не кој што ќе му го по ка же 
па тот; на заб лу де ни от не кој што ќе му ги 
вра ти ви стин ски те чо веч ки вред но сти; 
на за тво ре ни от во тем ни ца не кој што 
ќе му ја об ја ви свет ли на та; на оту ѓе ни от 
не кој што ќе го отку пи; на за тво ре ни от, 
за штит ник; на ро бот, ос ло бо ди тел. Се то 
тоа чо ве кот го до бил во Бо гом ла де не цот 
Хри стос. Тоа, всуш ност, и би ла при чи на та, 
да го пот тик не Бо га да сле зе од не бе са та 
и да ја по се ти не моќ на та чо веч ка при-
ро да, ко ја се на о ѓа ла во мно гу те шка и 
жал на по лож ба.

Воз љу бе ни праз ни ко љуп ци!

Бог го соз да де све тот, а по тоа и чо ве кот, 
за и са ми от да по ста не чо век, спа су вај-
ќи го чо ве кот, па пре ку тоа и чо ве кот да 
дој де до обо жу ва ње. Исто то тоа го ве ли и 
све ти Ири неј Ли он ски: „Бож ји от Син за-
тоа по ста на и син чо веч ки, за чо ве кот да 
по ста не син Бож ји“. Во тај на та на Хри сто-
во то Ра ѓа ње е пре до бра зе но ос но ва ње то 
на Цр ква та, ко ја е не го во те ло, пол но та 
и ис пол ну ва ње на воп ло те но то сло во.

Во са мо то Хри сто во ра ѓа ње, „по бе ден е 
по ре до кот на при ро да та“. И не са мо што 
е осве те но „при род но то“ ра ѓа ње, ту ку се 
по ка жу ва и по ја ву ва и она нат при род но-
то ра ѓа ње: „И чу до то од Тво е то ра ѓа ње, 
ја зи кот не мо же да го иска же...“ Тоа е тај-
на та на дев стве но то ра ѓа ње од Све ти от 
Дух. Во Хри сто во то ра ѓа ње не се откри ва 
са мо сла ва та на Бо го чо веш тво то, ту ку и 
тај на та на Бо го мај чинс тво то.

Љу бо вта на Бо го мај ка та се ис пол ну ва 
ка ко за стап ниш тво и по кро ви телс тво. 
Име то „мај ка“, на се ка де оз на чу ва „љу бов“. 
За што, „мно гу мо же Мај чин ско то мо ле ње, 

кое е упа те но кон ми ло сти ви от вла ди ка“. 
Во тај на та на воп ло ту ва ње то се откри ва 
Бож ја та љу бов, ко ја сле гу ва во све тот и 
во не го до не су ва мир и до бра вол ја. Но, 
се откри ва и чо веч ка та љу бов, ко ја во 
сми ре ни е то и по ко ру ва ње то од го ва ра на 
Бож јо то откро ве ние. Па та ка, тај на та на 
Ра ѓа ње то е сла ва на љу бо вта. Во тоа се со-
стои ра до ста на бо жик но то откро ве ние. 
Све ти Гри го риј Бо гос лов ве ли: „Ако не кој 
нè пра ша што по чи ту ва ме ние и на што 
се пок ло ну ва ме, на ши от од го вор тре ба 
да гла си – ние ја по чи ту ва ме љу бо вта“. 
За што Бог тол ку го воз љу би све тот што 
го да де и сво јот Еди но ро ден Син, та се кој 
што ве ру ва во не го, да не по ги не, но да 
има жи вот ве чен“ (Јн. 3, 16).

Воз љу бе ни че да во но во ро де ни от 
Бо гом ла де нец!

Со воп ло ту ва ње то на Си нот Бож ји се соз-
да де све то то се мејс тво, кое тре ба да би де 
обра зец на се кое се мејс тво на зем ја та. 
Ка ко што Бо гом ла де не цот бе ше пос лу-
шен на пра вед ни от Јо сиф и пре све та Бо-
го ро ди ца, та ка тре ба да би дат пос луш ни 
и де ца та кон сво и те ро ди те ли. Ка ко што 
пра вед ни от Јо сиф и Пре све та Бо го ро ди ца 
се гри же ле за Бо гом ла де не цот и го ба ра-
ле ко га се из гу бил, сè до де ка не го наш ле 
во до мот на Не го ви от Отец – Цр ква та 
Бож ја, та ка и ро ди те ли те тре ба да се гри-
жат и да ги ба ра ат сво и те де ца, сè до де ка 
не ги нај дат во до мот Бож ји – Цр ква та 
Хри сто ва. А за да го по стиг нат тоа, по-
треб но е да го откри јат и приз на ат тај ни-
от од нос на Оте цот и Си нот во Пре све та та 
Тро и ца, спро тив но, зем но то се мејс тво 
ста ну ва бес мис ле но. Па та ка, љу бо вта и 
со ли дар но ста ме ѓу лу ѓе то, кои се те мел 
на оп штес тво то, во ме ѓу себ ни те од но си 
се из вр ту ва ат во оз бо ру ва ња, из ма ми, 
кле ве ти, ла ги, под мол ност, зло ба, ка вги, 
раз до ри итн. Во ед но та кво оп штес тво, 
свое ме сто не ма ни мај чинс тво то, ни ту 

та тков ство то, ни ту дев стве но-
ста, ни ту чо ве ко љу би е то. И мо-
же би ток му по ра ди тоа, де нес 
не ма во стру кту ра та на вла ди те, 
ми ни стерс тво за се мејс тво, кое 
би би ло столб на оп штес тво то, 
за што се мејс тво то е се меј на та-
до маш на та цр ква и кле тка на 
оп штес тво то, без кое не мо же 
да се за мис ли здра во оп штес тво.

От та му, апе ли ра ме до од го вор-
ни те оп штес тве ни фа кто ри да 
се по тру дат во нај ско ро вре ме 
да ја во ве дат ве ро на у ка та во 
учи ли шта та, зак луч но со сред-
но то учи ли ште, ка ко што го 
сто ри ја тоа и во со сед ни те, исто 
та ка, пос тко му ни стич ки др жа-
ви: Ср би ја, Ре пуб ли ка Срп ска, 
Ро ма ни ја, Бу га ри ја, Ру си ја итн. 
Во спро тив но, во обез бо же ни-
те се мејс тва се ури ва се меј на та 
љу бов, сло га и раз би ра ње, а ка ко 
пос ле ди ци на тоа до а ѓа до криз-
ни со стој би во оп штес тво то со 
не сог лед ли ви пос ле ди ци.

Де неш ни от чо век ста на мли-
тав, ин фан ти лен. Не го во то ср це 
е ска ме не то, а гла ва та вже ште на. 
Нас про ти не го е бо го бо јаз ли-
ви от чо век, кој се ко гаш има(л) 
же шко ср це и сту де на гла ва. Со-
вре ме ни от чо век ста ну ва еден 
вид ци ви лен роб, кој лес но се 
пре о бра ќа во див јак штом ќе се 
до фа ти до се којд нев ни те играч-
ки: коц ка ње то, об ло жу вал ни-
ци те, на ви ва ње то, си те ви до ви 
„за бав на ин ду стри ја“ – бес по-
лез ни те се рии, не мо рал ни те 
фил мо ви, па по ле ка поч ну ва да 
се са мо за до во лу ва чув стве но и 
ин те ле кту ал но, а се то тоа ја зго-
ле му ва не го ва та де зо ри ен ти ра-
ност и фру стри ра ност. Па та ка, 
на о ѓај ќи се во ед на та ква ур ба на 
пу сти на, на ре че на од све ти от-
ци „до ли на на пла чот“, тој по ле-
ка за па ѓа во уни ние - без во лен 
жи вот, и по тоа па ѓа во оча ја ние, 
од нос но до бро вол но му ја пре-
да ва ду ша та сво ја на ѓа во лот и 
ста ну ва це лос но не гов роб.

За тоа е по треб но мо дер ни от 
чо век да за поч не вна треш на 
пре род ба, пре ку ис пол ну ва ње 
на еван гел ски те на че ла и прин-
ци пи. Тој е ви стин ски от пат кон 
ми рот, кој се ос тва ру ва „не ка ко 
што го да ва све тот“, ту ку ка ко 
што го да ва Хри стос, кој ве ли: 
„Мир ви оста вам; Ми рот Свој ви 

го да вам! Да не се бои ср це то ва ше“ (Јн. 
14, 27).

Да се има мир Бож ји, зна чи да се има 
мир со Бо га, со бра тот, со ближ ни от, со 
чо ве кот, со се то Бож јо соз да ние. Ете, за 
еден та ков не бе сен, ви шен мир, Бож ја та 
Цр ква се којд нев но се мо ли, а осо бе но во 
овие бо жик ни де но ви, за да ги за грее на-
ши те сту де ни ср ца та кви от мир, ка ко би 
мо жел во нив да се ро ди Бо гом ла де не цот 
Хри стос, кој е на ша та ве ра, на ша та љу бов, 
на ша та на деж, на ши от мир.

нај ми ли на ши ду хов ни че да!

Од на ша стра на, по треб но е да на пра ви ме 
сè што е во на ша моќ, во нас да се ро ди 
Хри стос Бо гом ла де не цот. По треб но е да 
ги отво ри ме на ши те ду ши и ср ца за да 
по ста не ме и ние јас ли за Но во ро де ни от 
Бо гом ла де нец.

Ако пре ку це ла та го ди на та га та ни ги 
при ти ска ср ца та, ба рем во бо жик ни те 
и дру ги те праз ни ци да се ро ди ра дост 
во нив би деј ќи го сла ви ме Ра ѓа ње то на 
Бо га, кој се по ја вил ка ко чо век.

Ако пре ку це ла та го ди на омра за та ни ги 
тру е ла ср ца та, ба рем де нес да го исфр ли-
ме отро вот на омра за та од нив за што го 
сла ви ме ра ѓа ње то на не бес на та љу бов, 
воп ло те на во чо веч ка при ро да.

Ако пре ку це ла та го ди на гор до ста и зло-
ба та ни ги воз не ми ру ваа ср ца та, де нес во 
нив не ка се ро дат кро тко ста и сми ре ни-
е то за што го сла ви ме ра ѓа ње то на оној, 
кој са ми от се по ни зил за да го из диг не 
пад на ти от чо веч ки род.

Ако пре ку це ла та го ди на на ши те ср ца 
тре пе реа во страв, од гри жи за утреш-
ни на та, во страв од не при ја те ли те, во 
страв од бо ле сти, вој ни и смрт, де нес да 

го исфр ли ме си от тој страв за што ан ге-
ли те ни со оп шту ва ат: „Не пла ше те се! 
Еве, ви на ве сту вам го ле ма ра дост, ко ја 
ќе би де за си те лу ѓе; за што де не ска ви 
се ро ди во гра дот Да ви дов спа си тел, кој 
е Хри стос Гос под“ (Лк. 2, 10-11).

На овој Бо жик да го мо ли ме Бо га за из-
ба ву ва ње на на ши те бра ќа и се стри, 
хри сти ја ни, кои се на о ѓа ат во го ле ми 
не вол ји, ма ки и стра да ња на криз ни те 
по драч ја низ све тот, кои се со вре ме ни 
ма че ни ци за ве ра та во Бо га. Бог не ка ги 
за шти ти не за шти те ни те од моќ ни ци те 
на овој свет, кои за ра ди зем ни и пре од ни 
ин те ре си уби ва ат ма жи, же ни, стар ци и 
де ца, истре бу ва ат на ро ди без ни ту мал ку 
ми лост да има ат во се бе. По треб но е си те 
за ед но да го диг не ме сво јот глас про тив 
сквер на ве ње то на ве ра та и чо веч ко то 
до сто инс тво!

Ми рот Бож ји и Бож ја та вол ја не ка би дат 
нај воз ви ше ни те прин ци пи ме ѓу нас хри-
сти ја ни те. Ми рот Бож ји не ка вла дее ме ѓу 
лу ѓе то и на ро ди те, а до бра та вол ја не ка 
би де по твр да на тој Бож ји мир.

Поз дра ву вај ќи ве со тор жес тве ни от поз-
драв:

Мир Бож ји, 
Хри СТоС СЕ ро Ди!!!

Ви го че сти та ме праз ни кот, Хри сто во то 
ра ѓа ње Бо жик, мај ка та на си те праз ни ци 
и бла гос ло ве но то 2017 ле то гос по до во.

Ваш по сто ја нен мо ли тве ник пред Хри ста 
Бо гом ла де не цот,

МИТ РО ПО ЛИТ ПРЕС ПАН СКО-ПЕ ЛА ГО НИ СКИ И 

АД МИ НИСТ РА ТОР АВСТ РА ЛИ СКИ И  
НО ВО ЗЕ ЛАНД СКИ 

† ПЕ ТАР

†

†

Божикн0 ПоСланиЕ на ВлаДикаТа ПЕТар
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ЉубоМИр 
ФрчкоСкИ

ЈоХАН 
ТАрчуЛовСкИ

Новата влада ќе биде 
целосно опо зциска, 
со сите ал  бански 
партии внатре. Ми-

слам дека ни претстои реизбор на судовите, 
значи мора да се изведе операција за која е 
потребно голема мобилизација на генера-
лен реизбор во која треба да бидат вклучени 
странците, во  овој момент ние мораме да ги 
вклучиме странците во изборот. Тоа изгледа 
како протекторат, изгледа како темата на су-
веренитет, нека расправаат што сакаат.

Не очекував уште од 
првата седница не-
кој да си посакува 
новогодишни жел-

би. Но, на сите нека ви е јасно, Уште многу ќе 
ме гледате и ќе се нервирате затоа што мене 
некој ме изгласал и јас имам одговорност пред 
својот народ и држава. Тука сум да ја бранам 
нашата кауза. Ако некому не му се допаѓам, има 
врати лево и десно слободно заминете. Среќни 
божикни празници на сите. Битката почна!

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
НИ ко ЛА  
Гру Ев СкИ

Политичката влада 
што треба да биде 
избрана треба да 
води сметка за интересот на народот и да 
ги решава секојдневните проблеми со кои се 
соочува народот, без алиби, без дефокусирања, 
без деструкција, туку со многу мудри одлуки, 
со многу труд  и со посветен и одговорен прис-
тап, со сопствени сили. И, пред сѐ, со почиту-
вање на државните и национални интереси на 
Република Македонија, ваква каква што е и за 
која се залагале и бореле нашите предци и во 
која треба да живеат во заедништво нашите 
поколенија.

ЕМИЛ  
ДИМИТрИЕв

Полни со енергија, 
со позитивна енер-
гија, со ентузијазам, 
со желба за нови успеси на целото општество 
и држава, со подготвеност да му се помогне на 
секој човек, на секоја индивидуа да успее, со 
добро потцртан план и стратегија влегуваме 
во 2017 година.

вАСко  
ЕФТов

Тие сметаат дека 
ако има 25 процен-
ти или 22 процента 
Албанци дека треба 

толку пари од буџетот да одат во средини каде 
што се мнозинство или каде што Албанците 
се на чело на локалната самоуправа. Тоа е таа 
нивна матрица и стратегија. Но тоа мора да 
биде бројчено и поткрепено. Треба да има попис 
каде што ќе се види кој колку брои во рамки 
на Република Македонија.

Заштитата на др-
жавните интереси 
на Република Маке-
донија, која подразбира зачувување и зацвр-
стување на унитарниот карактер на државата, 
и системската реформа на системот за нацио-
нална безбедност треба да бидат двата клучни 
приоритета на новата влада. Овие приоритети 
се неопходни, пред сѐ, поради многубројните 
закани со кои се соочуваме и внатрешните 
слабости што ги имаме. 

ЃорЃЕ  
ИвАНов

 |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

Дваесет дена нацијата 
ја решава мистерија-
та – кој се најде тол-

кав кум, кој му го одложи 
судењето на Заев за „Пот-
купот“. Не дека досега Заев 
одеше на судење, дали за 
„Пуч“ дали за „Поткуп“, но 
барем оправданијата му беа 
класични, повторувачки, па 
не паѓаа в очи, само служби-
те му ги бележеа изостано-
ците. Но, овој пат, за да си 
даде значење, во духот на 
изборната победа што си ја 
припиша, си најде „вистин-
ска причина“, и веднаш му 
се фатија зајадливите нови-
нари и денгуби на „Твитер“. 

Така, одејќи по патеките на 
кажаното, прво што напра-
вивме, застранивме. Заев 

ДОН ВИТАНО  
СТРУМИчКА  
МИСТЕРИЈА
Ро ден како:   
Стојан Витанов

Професија:   
кум

Врска:   
сограѓанин

рече и нѐ завлече – бил на 
средба со амбасадорот. И на 
јуриш, удривме по амбаса-
дорот. Сепак, колку и да е 
Заев, колку и да си го знае-
ме, си викаме знае човеков 
кај бил, кој го примил. А, 
од друга страна, колку и да 
е тој амбасадор, судот си е 
суд, и тој треба редот да си 
го знае. Кога, ете ти го него, 
амбасадорот од Италија, си 
го испра кабаетот. „Не сум 
јас“, вели, „каде и да ви из-
бегало детето, кај мене не 
дошло“, пишува. 

Ајде, јуришот во рикверц 
и со боринчето тргнавме 
да трагаме по амбасадо-
рот кој ти бил конзул, но 
во Амбасадата на Италија 
нема таква позиција, па 
иако тргнавме по конзулот, 
трагаме по конзуларниот 
кореспондент. 

Ниту знаеме каде одиме 
ниту кого бараме, зашто 
тргнавме по кажаното. А не 
е ни човек да ни забележи - 
Заев рече оди на средба со 
амбасадорот, па СДСМ дека 

оди на средба со претстав-
ник на амбасадата, но во 
присуство на конзулот, а ам-
басадата вели нема конзул, 
а, можеби, и има, но само на 
интернет. На крајот амба-
садорот и конзулот станаа 
конзуларен претставник, 
кој не е ни амбасадор, ни 
конзул, ниту вработен во 
амбасадата, туку сограѓа-
нин - струмичанец. 

„Во персоналот на амбаса-
дата на италија во Скопје, 
всушност, не постои функ-
цијата конзул. Со амба-
садата соработуваат на 
доброволна основа и без 
финансиски надомест 
двајца конзуларни корес-
понденти, што е предви-
дено од страна на Минис-
терството за надворешни 
работи и меѓународна 
соработка на италија. 
Тоа се Стојан Витанов во 
Струмица и Зоран ристев-
ски во Битола. Тие не се 
вработени, ниту се прет-
ставници на амбасадата. 
немаат никаква моќ, дури 
и тие (ограничени) што 
се припишуваат на кон-
зулите или на замениците 
почесни конзули. Според 
нашите информации, гос-
подин Витанов се сретнал 

со лидерот на СДСМ, Зоран 
Заев, на 20 декември ми-
натата година“, објаснува-
ат од амбасадата.

Како во секоја лага, поза-
плеткано не може да биде. 
И на толку плетканици, де 
амбасадор, де конзул, де 
конзуларен кореспондент, 
на крајот струмичанец, со 
кого, сигурно, би се видел и 
на пазар кога би се вратил 
дома во пашалакот.  

Всушност, и не мора да се 
враќа, Струмица и така е 
позната во светот по тоа 
што градоначалникот ја 
води општината од Скопје, 
на далечинско, па колку ќе 
фати, толку ќе сработи. А и 
овој, дон Витано Струмич-
ки, и тој се чини не се врти 
многу по Струмица, туку по 
градоначалникот. Човекот 
има толкава богата кариера 
на кореспондент или што 
и да е што воопшто не му 
е проблем да најде време 
за водење на личниот и 
партиски алманах на стру-
мичкиот градоначалник. 
Па, уредното човече, овој 
дон Витано, сече и лепи 
сликички од престоите на 
Заев и на другарите по ам-
басадите. � (р.р.)

Стојан Витанов
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В ирози, грип и грипозни 
инфекции се најчести за 
овој период од годината. 

Според лекарите, во февруари 
се очекува пикот на грипот. Ам-
булантите се преполни, а матич-
ните лекари дневно имаат меѓу 
50 и 70 пациенти.

- Превенцијата е клуч на јав-
ното здравје. Тоа подразбира 

одржување на личната хигие-
на, носење соодветна облека, на 
бремени жени и хронично бо-
лни не им се препорачува прес-
тој надвор на студено време. Да 
се пијат топли напитоци, да се 
избегнуваат газирани сокови и 
алкохол. Важен е и сонот како 
дополнителна храна на органи-
змот – вели во интервју за „Репу-
блика“ специјалист д-р Татјана 
Баевска – Вучковиќ, директорка 
на ЈЗУ Здравствен дом „Скопје“.

 Што велат Вашите подато-
ци, за разлика од лани, дали е 
зголемен бројот на пациенти 
што имаат проблеми со респи-
раторниот систем?
БаЕВСка ВуЧкоВиЌ: Се наоѓа-
ме во период од годината кога 
доминираат и се присутни рес-
пираторни инфекции. Секако, 
тие се поврзани и со студеното 
време, кое оди во прилог на јаву-
вање на повеќе респираторни 
симптоми на секој поединец. 
Студениот воздух предизвикува 
сензитивност на респираторната 
слузница. Дополнително, тука се 
и респираторните вирози, грип 
и грипозните состојби. Оваа 
состојба е од ноември и се чувс-
тува преку службите на Здрав-
ствен дом „Скопје“ каде што се 
обраќаат граѓаните како наши 
корисници. Посебно во овој пе-
риод, кога е период на дружби, 
каде што, на едноставен начин, 
директно се пренесуваат овие 
инфекции. Токму во таа насока 
ние како здравствени лица секо-
гаш апелираме да се почитуваат 
препораките, да се избегнуваат 
тие блиски контакти, да се одр-
жува личната хигиена, да се зема 
доволна количина течности, да 
се проветруваат просториите. 

Децата во градинките поради 
студеното време се малку на 
воздух, повеќе се затворени во 
колектив каде што малку се про-
ветрува. Сето тоа придонесува 
овие респираторни инфекции да 
се прошируваат. Кога еден член 
во семејството има респираторен 
ефект, тоа се пренесува на сите 
други. Ова посебно се случува кај 
децата бидејќи кај нив многу мал-
ку може да ја одржувате личната 
хигиена. Апелот е до родители-
те да ги воспитуваат децата да 
ја одржуваат личната хигиена. 
Токму затоа се создава состојба 
на зголемен број респиратор-
ни инфекции. Во овој период и 
хронично болните имаат основа 
полесно да развијат респиратор-
ни инфекции. Се случува преку 

службите на итната медицин-
ска помош да добиваме повици 
од хронично болните, каде што 
има егзерцебација на хорнично-
то заболување, меѓутоа и нови 
инфекции. Тоа, главно, се потеш-
ки клинички форми на респира-
торниот систем, пневмонии, ви-
сока температура каде што има 
ограничено внесување течности 
преку уста и е потребна интра-
венска рехидратација. Пациен-
тите се јавуваат во дежурните 
пунктови, посебно во период на 
викенд, кога матичните лекари 
не работат. Најчесто доминираат 
респираторните вирози, зголе-
мена температура, кашлица, зго-
лемен крвен притисок. Во овој 
период доминира патологијата 
на респираторните заболувања, 
кардиоваскуларните, покачени-
от крвен притисок, астма.

 Дали е зголемена активнос-
та на службите што се во рам-
ки на Здравствен дом „Скопје“ 
во овој период?
БаЕВСка ВуЧкоВиЌ: Здравст-
вен дом „Скопје“ покрива 24-ча-
совна здравствена заштита за 
граѓаните на Скопје и на окол-
ните населени места на ниво на 
превентивна здравствена зашти-
та, итна медицинска служба со 
домашно лекување и дежурни-
те пунктови и специјалистич-
ките кабинети. Во овој период 
чекалниците се преполни. Спо-
ред информациите, матичните 
лекари дневно имаат меѓу 50 и 
70 пациенти. Службата за итна 
медицинска помош е на терен, 
службата за домашно лекување, 
дежурните пунктови и новата 
служба „Ало докторе“, која во овој 
период интензивно се користи и 
тоа на ниво на целата републи-
ка. За една недела имаме 1.800 
јавувања. Главно, се јавуваат за 
главоболка, покачен притисок, 
кашлица, зголемена температу-
ра. Во овој период сите служби се 
со поголем обем на работа. Доми-
нираат респираторните и кар-
диоваскуларните заболувања.

 кога се очекува врв на гри-
пот?
БаЕВСка ВуЧкоВиЌ: Вооби-
чаено, февруари е месецот кога 
се очекува врв на грипот, кога 
децата ќе тргнат во второто по-
лугодие во училиште. Меѓутоа, 
оваа година, во однос на лани, 
бележиме поголем број пациен-
ти со респираторни симптоми. 
Во овој период, некарактерис-
тично за ова време од годината, 
имаме и цревни вирози. Тоа е 
поврзано со стилот на живот. 
Затоа постојано ги повторува-
ме препораките. Превенцијата 
е клуч на јавното здравје. Значи 
одржување на личната хигиена, 
соодветна облека, на бремени 
жени и на хронично болни не им 
се препорачува престој надвор 
на студено време. Да се пијат 
топли напитоци, да се избегну-
ваат газирани сокови и алкохол. 
Важен е и сонот како дополни-
телна храна на организмот.

 Дали пациентите ги почиту-
ваат овие препораки?
БаЕВСка ВуЧкоВиЌ: Во од-
нос на летните месеци имаме 
многу позитивно искуство. Од 
летото 2012 година почнавме 
со превентивни активности за 
заштита од висока температура 
и од топлотни бранови и, навис-
тина, допревме до граѓаните. 
Колапсите ни се сведоа на ми-
нимум. Во однос на децата, од 
лани кога се воведе пневмоко-
кната вакцина, која има добар 
одѕив кај родителите, спречу-
ваме едно заразно заболување 
од бактериска инфекција, која 
може да даде и потешки кли-
нички слики кај помалите деца. 
Во овој период се чувстува дека 
помалку се присутни пневмоко-
кните инфекции. Меѓутоа, по-
требно е време да се постигне 
поголема заштита. Се надевам 
дека од следната година ќе се 
направи напор оваа вакцина 
да биде вклучена во редовни-
от календар за имунизација. 
За граѓаните беше обезбедена 

и вакцината против сезонски 
грип. Системот се труди на 
секој начин да им помогне на 
граѓаните, посебно на тие што 
се ранливи категории.

 Дали загадениот воздух 
може да го наречеме уште и 
тивок убиец?
БаЕВСка ВуЧкоВиЌ: Живее-
ме во урбана средина. Загаду-
вањето е посебно изразено во 
Скопје бидејќи, главно, тука е 
сѐ концентрирано. Познати се 
предизвикувачите на загаду-
вањето. Треба да проработи и 
свесноста на луѓето. Во Европа 
повеќе се користи јавниот пре-
воз, отколку возилата. Се како 
дека загадениот воздух влијае 
на респираторната симптома-
тологија. Секој со личен при-
донес, но и системски, да се 
намали загадувањето.

 како да се намалат боле-
стите на респираторниот 
систем? како се доведовме 
во ситуација секое второ 
дете да биде болно, односно 
да има проблем со респира-
тониот систем?
БаЕВСка ВуЧкоВиЌ: По-
раснатиот број респираторни 
инфекции доаѓа од начинот и 
од стилот на живеење. Јасно е 
дека не може секој родител да 
си дозволи детето да не оди во 
градника и да биде во домаш-
ни услови и при најблаги симп-
томи. Но, за жал, кај нас не се 
почитува тоа. Кога во една гру-
па во градинка неколку деца 
имаат изразена респираторна 
симптоматологија, и другите 
деца се изложени и ризикуваат 
да се разболат. Малите деца 
немаат навика за одржување 
лична хигиена. Сето тоа дава 
услови тие инфекции да се 
прошират. И за болното дете е 
многу подобро неколку дена да 
биде во домашни услови. Така 
ќе се избегне и употребата на 
антибиотици. Симптоматска-
та терапија и домашните ус-
лови помагаат да се надмине 
таа состојба, а на тој начин се 
заштитуваат и здравите деца 
да не се разболат. 

Во февруари се очекува пикот на грипот
здрАВjе

Раз го ва ра ше | Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фото | Але ксан дар Ивановски

Д-р СПЕЦијалиСТ ТаТјана БаЕВСка - ВуЧкоВиЌ, ДИРЕКТОР НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ

оваа година, во однос на лани, бележиме поголем број пациенти 
со респираторни симптоми. во овој период, некарактеристично 
за ова време од годината, имаме и цревни вирози. тоа е 
поврзано со стилот на живот. затоа постојано ги повторуваме 
препораките. Превенцијата е клуч на јавното здравје. значи 
одржување на личната хигиена, соодветна облека, на бремени 
жени и на хронично болни не им се препорачува престој надвор 
на студено време, вели др Баевска  Вучковиќ

Живееме во 
урбана средина. 

Загадувањето 
е посебно 

изразено во 
Скопје бидејќи, 
главно, тука е сѐ 
концентрирано. 

Познати се 
предизвикувачите 
на загадувањето. 

Треба да 
проработи 
и свесноста 

на луѓето. Во 
Европа повеќе 

се користи 
јавниот превоз, 

отколку возилата
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КУЛТУРА
 ДЕјан ПројкоВСки, рЕжиСЕр и ДирЕкТор на МакЕДонСкиоТ нароДЕн ТЕаТар

човек во уметноста не може  
да постои без соништа
за 2017 година Пројковски најавува две големи европски режисерски 
имиња, нов, огромен мјузикл направен според лиценца, сериозна 
разработка на детската сцена, враќање кон некои домашни автори, 
кои ќе се обидат повторно да ги претпочитаат и да им го најдат 
контекстот во денешнината

Разговараше |  Александра М. Бундалевска 
Фо то | Александар Ивановски

� Дали сте во период кога 
како директор на МнТ ги 
пронаоѓате вистинските кре-
ативни предизвици?
ПројкоВСки: Тоа што е важно 
е дека МНТ во моментов, по 
три години во новата зграда, 
може да се каже дека е про-
филиран во тој нов естетски 
правец, кој си го зададовме со 

Дејан Пројковски повеќе од една 
година е директор на Македон-
скиот народен театар (МНТ), а 

воедно е еден од најактивните режи-
сери во земјата и во странство. Освен 
што режира театарски претстави, тој 
соработува и со ансамблот на Маке-
донската опера и балет (МОБ) каде што 
ја режираше спектакуларната опера 
„Евгениј Онегин“. Го очекува и режијата 
на мјузиклот „Тајно моја“, кој ќе се по-
стави на сцената на МОБ. Соработува 
со дизајнерката Тања Кокев (Кларис) 
и со Македонската филхармонија, а во 
почетокот на следната година замину-
ва за Истанбул, каде што ќе ја режира 
„Ромео и Јулија“. Претставата „Бура“ во 
Подгорица предизвика вистинска бура 
во Црна Гора, а ја паметиме и неговата 
работa во театрите во Русија. 

Тој е иницијатор и на „Ноќ со ѕвездите“, 
едно поинакво славење и празнување 
на Нова година во кое беа споени теа-
тарот, музиката и стендапот, со еден 
збор, ноќ за паметење каде што главни 
ѕвезди беа актерите и шоумените Игор 

Џамбазов и Сашко Коцев, во придружба 
на „Гуру харе бенд“. МНТ организираше 
и новогодишен маратон каде што це-
ната на билетот беше популарни 100 
денари, а публиката можеше да ужива 
во шест претстави.

� МнТ полека, но сигурно се наметну-
ва како еден од важните театарски 
центри во југоисточна Европа и тоа 
е наша сериозна заложба – вели во 
интервју за „Република“ Пројковски.

За 2017 година Пројковски најавува две 
големи европски режисерски имиња, 
нов, огромен мјузикл направен според 
лиценца, сериозна разработка на дет-
ската сцена, враќање кон некои домаш-
ни автори, кои ќе се обидат повторно 
да ги претпочитаат и да им го најдат 
контекстот во денешнината.

Пројковски е во брак со актерка на 
Драмски театар Билјана Драгичевиќ 
- Пројковска со која имаат два копро-
дукциски проекта, ќерките Дарија и 
Антонија.

влезот во новата зграда и мис-
лам дека по огромниот спекта-
кл како што беше „Мајсторот и 
Маргарита“ на Иван Поповски, 
„Животот е прекрасен“ на Мор-
фов, потоа „Тартиф“ на Галин 
Стоев, мјузиклот „Чикаго“, кој 
беше првиот бродвејски мјузи-
кл со лиценца во Македонија, 
може да се каже дека точно сме 

ги препознале креативните 
предизвици. Продукцијата, и 
тоа што го гледаме, како и по-
сетеноста покажуваат дека сме 
наишле на одличен прием кај 
публиката и на фестивалите 
во странство. Се движиме во 
точна насока и треба да про-
должиме од проект во проект 
да си даваме нови предизвици, 
кои секогаш ќе бидат нов сти-
мул за сите нас.

� Годината што изминува 
беше мошне успешна за Вас 
како режисер и како дирек-
тор на националниот театар. 
имавте премиера со „Сола-
рис“ во Виена, „Прекината 
одисеја“ во Скопје и во Пол-
ска, гостувања во романија и 
во русија. Се развива ли МнТ 
како што сакате?
ПројкоВСки: МНТ полека, 
но сигурно се наметнува како 
еден од важните театарски 
центри во Југоисточна Европа 
и тоа е наша сериозна заложба. 
Нормално беше силната про-
дукција што ја создаваме да 
резултира со наши гостувања. 
Едно од најуспешните госту-
вања воопшто во историјата 
на МНТ се случи годинава во 
Виена со фестивалот „Винер 
фествохен“ каде што сме коп-
родуценти-партнери со фести-
валот од Виена. Трите светски 
премиери се случија во Вие-
на. Тоа е сериозно завршена 
успешна приказна. Бевме во 
селекција со тоа што е, буквал-
но, најдоброто од Европа во 
моментов. На еден начин, МНТ 
беше во театарската Лига на 
шампиони во Виена. Истото ни 
се случи во Клуж, Романија. Тоа 
е голем, сериозен фестивал, 
кој ги селектира најдобрите 
продукции на националните 
театри и тука повторно бевме 
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во една неверојатна програма, 
која сама за себе говори кое е 
нивото на МНТ. Со „Прекина-
та одисеја“, која ја работевме 
со полскиот партнер, мислам 
дека им се оддолживме на 
децата-бегалци од Егејска 
Македонија. Направиме прет-
става, која, конечно, ја третира 
темата како што треба. По 10 
изведби низ Македонија, тоа 
што беше за нас вистински 
празник и радост беа десет-
те претстави во Полска. Кога 
играте македонска приказна, 
македонска историја во друга 
земја, големо е значењето и 
гордоста на сработениот про-
ект. Сите претстави ги игравме 
во полни сали. 

� Секогаш одбирате масовни 
претстави и по габарит и по 
значењето што го носат. Зо-
што постојано избирате да 
работите големи автори?
ПројкоВСки: МНТ ја носи 
одговорноста како национа-
лен театар и, според моето 
мислење, тој треба да биде 
театарската водилка и театар-
ската гордост на една земја. 
Тука е местото на големите 
спектакли и претстави. Сега 
влегуваме во вистинска фаза 
за МНТ каде што ја добивме 
зградата и ги имаме сите тех-
нички капацитети за да соз-
даваме големи претстави. Но, 
тоа што е многу важно е дека 
имаме актерски ансамбл со кој 
апсолутно се гордеам и сметам 
дека тоа е нашиот главен адут. 
МНТ го има предвидено пра-
вецот на тој „железен репер-
тоар“ на враќање на сцената 
на големите, класични дела. 
Со оглед на тоа што во момен-
тов го нуди телевизијата или 
други медиуми, театарот стана 
единствено место каде што се 
враќаат големите, вистински 
теми, каде што сѐ уште човекот 
е центарот на светот.

� Дали за еден уметник е ва-
жно да патува, да се среќава 
со колеги од различни земји, 
да разменува искуства?
ПројкоВСки: Патувајќи, чо-
векот станува духовно побогат, 
поискусен. Само така може да 

придонесе во средината во 
која работи. Многу е важно 
искуството, собирањето на 
различните начини на работа, 
на методологии. Патувањето 
и средбата со колеги за еден 
уметник е апсолутно важно, 
особено ако говориме за ме-
наџерски позиции или пози-
ции каде што треба да води 
театарот и да се насочува кон 
каде треба да движи. 

� Вреди ли да се бориме за 
ос тварување на своите со-
ништа?
ПројкоВСки: Човек во умет-
носта не може да постои без со-
ништа. МНТ е театар што многу 
сонува, но, во исто време, сите 
заедно на сцената се обидуваме 
да ги остваруваме нашите со-
ништа. Се ова што ни се случува 
изминатиот период е, нависти-
на, остварување на голем број 
на соништа. Велат дека човек 
за да сонува треба да биде до-
волно возрасен за да знае што 
посакува, односно сонува, а, од 
друга страна, да биде доволно 
млад за да има снага и сила да 
ги исполни соништата. Така се 
обидуваме да го движиме МНТ 
– од една страна со своите 73 
години историја како дрво со 
длабоки корења да бидеме до-
волно возрасни, мудри да знаеме 
што сакаме, што сонуваме. Од 
друга страна, со сета актерска 
и креативна енергија да бидеме 
силни и да може да ги оствару-
ваме нашите соништа. Со секоја 
премиера, со секој аплауз, ние 
веќе следниот ден почнуваме 
повторно да сонуваме. Мислам 
дека тоа е смислата на театарот. 

� освен во Македонија, ре-
жирате и во странство. По-
следната претстава „Бура“ во 
Подгорица помина одлично. 
како се наоѓа време да се под-
готвуваат големи претстави 
и да се менаџира МнТ?
ПројкоВСки: Кога човек се 
занимава со уметност и е на 
менаџерска позиција многу е 
важно да најде време за да го 
развива и да го негува уметни-
кот во себе. Уметноста, особено 
театарот, го диши мигот. Теата-
рот е единствена уметност што 

е сега и тука и секогаш зборува 
за мигот, така и авторите и ме-
наџерите мора да го живеат тој 
миг. Многу е важно човек секо-
гаш да биде во полна креативна 
снага. Само така може да помага 
и на куќата што ја води и да ги 
остварува контактите надвор, 
да знае што е во моментов ва-
жно, да ги следи трендовите. 

� ја режиравте спектакулар-
ната опера „Евгениј онегин“ 
во МоБ, пред тоа „Змејовата 
невеста“, сега ве очекува и 
режијата на мјузиклот „Тајно 
моја“. како Ви се чини госту-
вањето во МоБ?
ПројкоВСки: Операта за мене 
е едно многу убаво откритие 
како режисер. По две режирани 
опери, со нетрпение ја чекам 
следната средба со ансамблот 
на МОБ. За мене операта отво-
ри ново креативно поле, нова 

можност каде што можам да се 
заигрувам на еден поспецифи-
чен, поинаков, но, сепак, соп-
ствен режисерски јазик. Следна 
фаза е мјузиклот „Тајно моја“. 
Мислам дека со „Бура“, кој е еден 
огромен спектакл во Црна Гора, 
и „Евгениј Онегин“ го надми-
нав стресот со голем број луѓе, 
голема продукција, големата 
одговорност на денот на преми-
ерата. Човек кога ќе го надмине 
тој стрес се враќа на почетокот 
– дека театарот е игра и како 
мало дете се обидувам колку 
што е можно повеќе луѓе да ги 
заразам да влезат во таа зараза, 
таа игра наречен театар и сите 
заедно да се заигруваме.

� Долго време соработувате 
и со Тања кокев (кларис), со 
Македонската филхармонија...
ПројкоВСки: Тања во себе го 
има чувството за театралност 

и знае да си игра со костими-
те, со стиловите, што е многу 
интересно за мене. Драго ми е 
што се случи одлична ревија 
со одлични коментари. Човек 
кога работи ревија треба да 
се труди максимално да по-
могне за присутните да вле-
зат во светот и креацијата на 
креаторот. Кога се работи со 
креатор како Тања, задовол-
ството е големо.

� Што содржи програмата на 
МнТ за 2017 година?
ПројкоВСки: Можам да наја-
вам две големи европски режи-
серски имиња со кои мислам 
дека ќе отидеме уште еден 
чекор погоре. Можам да наја-
вам огромен мјузикл напра-
вен според лиценца, сериозна 
разработка на детската сцена, 
враќање кон некои домашни 
автори. Ќе се обидеме повтор-

но да ги претпочитаме и да им 
го пронајдеме контекстот во 
денешнината. 

� Ќе режирате ли наскоро 
претстава во која ќе игра 
вашата сопруга, актерката 
на Драмски театар Билјана 
Драгиќевиќ-Пројковска?
ПројкоВСки: Билјана играше 
во мојата прва претстава што 
ја работев во Драмски театар, 
„Падот на невиноста“. Оттогаш 
не сме се сретнале на сцената. 
Многу ја почитувам Билјана 
како актер бидејќи има посе-
бен сенс, специфичен актерски 
израз и мислам дека сигурно 
може да се роди интересна со-
работка. Имаме два успешни 
копродукциски проекти – две 
ќерки. Поголемата ќерка ќе 
биде актерка, а помалата нѐ 
режира сите по дома, мислам 
дека ќе биде режисер. �

КУЛТУРА
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На 7 ја ну а ри со Ма ке дон-
ска та фил хар мо ни ја ќе 
на ста пи слав ни от ав стри-

ски ви о ли нист Џу ли јан Рах лин 
на екск лу зи вен бо жи кен кон-
церт. На про гра ма та се увер-
ти ра од опе ра та „Крад ли ва та 
страч ка“ од Ро си ни, „Тан цот на 
цве ќи ња та“ од ба ле тот „Оре во-
кр шач ка“ и Па но ра ма и Вал цер 
од ба ле тот „Зас па на та уба ви ца“ 
од Чај ков ски, вал це рот „Ви ен-
ска крв“ од Штра ус, увер ти ра 
од опе ра та „Рус лан и Људ ми-

Џу ли јан рах лин е еден од нај воз буд ли ви те и нај по чи ту ва ни ви о
ли ни сти на на ше то вре ме. во пос лед ни те 27 го ди ни тој ја ма ѓеп
су ва пуб ли ка та низ це ли от свет со не го ви от иск лу чи тел но бо гат 
звук, бес пре кор на из вед ба и ма е страл на ин тер пре та ци ја

Пишува |  Не ве на По пов ска 

Екск лу зи вен  
бо жи кен кон церт 
со Џу ли јан Рах лин

ла“ од Глин ка, „Ста ра Ви е на“ 
од Го дов ски, ка ко и пре ми е-
ри те на „Уба ви от Руз ма рин“, 
Ми ни ја ту рен ви ен ски марш, 
„Љу бов на та га“ и „Љу бов на 
ра дост“ од Фриц Крајс лер.

Ма ке дон ска та фил хар мо ни ја 
со огром на ра дост го нај а ви 
го сту ва ње то на про чу е ни от 
ви о ли нист Џу ли јан Рах лин. 
Кон цер тот ќе се одр жи нап-
лад не, а ви ен ски те мар ше ви, 
ро ман тич ни увер ти ри, по пу-

лар ни те тан ци и љу бов ни те те-
ми ќе ја раз неж нат пуб ли ка та 
на го ле ми от праз ник.

Џу ли јан Рах лин е еден од нај-
воз буд ли ви те и нај по чи ту ва ни 
ви о ли ни сти на на ше то вре ме. 
Во пос лед ни те 27 го ди ни тој ја 
ма ѓеп су ва пуб ли ка та низ це ли от 
свет со не го ви от иск лу чи тел но 
бо гат звук, бес пре кор на из вед ба 
и ма е страл на ин тер пре та ци ја. 

Рах лин со ра бо ту вал со нај пре-
стиж ни те ди ри ген ти и ор ке-
стри, а не го ва та жел ба да ги 
про ши ру ва сопс тве ни те му-
зич ки хо ри зон ти ќе го од ве де 
и во сфе ра та на ди ри ги ра ње то, 
а че сти ќе ста нат и не го ви те 
из вед би на ви о ла.

Не го ви те тур неи се по сто ја ни, а 
оваа кон церт на се зо на на ста пи 
во Евро па и во Се вер на Аме ри-
ка со На ци о нал ни от ор ке стар 
на Фран ци ја под ди ри гент ска та 
пал ка на ма е стро Да ни е ле Га ти, 
по тоа на ста пи на отво ра ње то на 
се зо на та со фил хар мо ни ски от 
ор ке стар „Ла Ска ла“ со ма е стро 
Ри кар до Ша ји, ка ко и на фе сти-
ва лот во Лу церн со ма е стро Ма-
рис Јан сонс… 

Од не го ви те пос лед ни ан гаж-
ма ни се изд во ју ва ат на ста пи те 
во „Му зи кве ре ин“ во Ви е на со 
Мин хен ска та фил хар мо ни ја и 
ма е стро Сем јон Бич ков, ка ко 
ди ри гент со Анг ли ски от ка ме-
рен ор ке стар, со ра бо тка та со 
ви о лон че ли стот Ми ша Мај ски 

и пи ја ни стот Ита мар Го лан, со 
Лон дон ска та фил хар мо ни ја и 
Ан дреј Бо реј ко, со Ба вар ски от 
др жа вен ор ке стар и Зу бин Мех-
та, со Сим фо ни ски от ор ке стар 
на Бо стон и Алан Гил берт, но 
и со Фил хар мо ни ја та на Санкт 
Пе тер бург и Ју риј Те мир ка нов. 

Во 2012 го ди на бе ше дел од 
свет ска та пре ми е ра на Двој-
ни от кон церт на со вре ме ни от 
пол ски ком по зи тор Кши штоф 
Пен де рец ки со Ба вар ски от 
сим фо ни ски ор ке стар и ди-
ри ген тот Ма рис Јан сонс, де ло 
на ра ча но од „Му зи кве ре ин“ и 
по све те но ток му на Рах лин. 

Џу ли јан Рах лин е ро ден во Ли-
тва ни ја во 1974 го ди на, но се 

пре се лил во Ви е на во 1978 го-
ди на. Сту ди рал ви о ли на со еми-
нент ни от пе да гог Бо рис Куш нир 
на Ви ен ски от кон зер ва то ри ум 
стек ну вај ќи го ос нов но то обра-
зо ва ние од ру ска та тра ди ци о-
нал на ви о ли ни стич ка шко ла, 
а зе мал при ват ни ча со ви кај 
ма е страл ни от Пин хас Цу кер-
ман, кој му ја внел стра ста и за 
сви ре ње ви о ла. Ме ѓу на род на та 
сла ва ќе ја стек не бу квал но пре-
ку ноќ ко га во 1988 го ди на ќе ја 
до бие на гра да та „Млад му зи чар 
на го ди на та“ на Евро ви зи ски от 
ме ѓу на ро ден нат пре вар во Ам-
стер дам. То гаш ќе би де за бе ле-
жан од ма е стро Ло рин Ма зел, 
кој ќе го по ка ни да на ста пи на 
Бер лин ски от фе сти вал со Фран-
цу ски от на ци о на лен ор ке стар и 

СлаВ ни оТ аВСТ ри Ски Ви о ли ниСТ на 7 ја ну а ри  
на СТа Пу Ва Со Ма кЕ Дон Ска Та Фил Хар Мо ни ја
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култура
Книжарницата „антолог“ 

препорачува:

4
Куќа од хартија

Карлос Марија 
Домингес

100 најуБаВи Слики на СиТЕ ВрЕМиња

  

роуг 1: приКазна од  
војна на ѕвездите

Rogue one:  
A stAR wARs stoRy

заработка: 49.500.000 $

жанр: акција
режија: Герет Едвардс

актери: Фелисити Џонс,  
Диего Луна,  
Алан Тудик 

пејте со нас
sing

заработка: 42.800.000 $

жанр: анимиран
режија: Кристоф Лорделет, 

 Герт Џенингс
актери: Метју Меконахи,  

Рис Винтерспун,  
Сет Мекфарлен

патници
PAssengeRs

заработка: 16.200.000 $

жанр: авантура
режија: Мортен Тилдам

актери: Џенифер Лоренс,  
Крис Прат,  
Мајкл Шин

MoAnA
моана

заработка: 11.000.000 $

жанр: анимиран
режија: Рон Клементс, Дон Хол

актери: Двејн Џонсон,  
Аули Карваљо,  

Рејчел Хаус

зошто тој?
why hiM?

заработка: 10.600.000 $

жанр: комедија
режија: Џон Хамург

актери: Зои Дојч,  
Џејмс Франко,  

Танџи Амброуз

ТоП 5 НАЈГЛЕДАНИ ФИЛМА  
          во САД викендов

„Две сестри“ од 
Џон Греам

1
ние  
предметите
Жарко  
Кујунџиски

3
случајот  
Кукоцки
Људмила  
Улицка

5
смртта  
вози ауди
Кристијан  
Банг Фос

2
убиство во  

Капали чаршија
Есра  
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„Две сестри“ е дело на Џон Гре-
ам, кое е насликано во 1944 го-
дина. Денес оваа слика се наоѓа 
во Музејот на модерна уметност 
во Њујорк. 

Роден во Украина како Иван 
Домбровски, Греам бил клучна-
та фигура во уметничкиот свет 
во Њујорк, особено во периодот 
на апстрактниот експресиони-
зам. Во тоа време Њујорк е гла-
вен град на уметноста. 

„Две сестри“ е негово ре-
мек-дело. Видливо е влија-
нието од Пикасо и од Матис во 
неговата работа. �

на европ ска и ја пон ска тур не ја 
со Питс бур шки те сим фо ни ча ри. 
Рах лин ќе ста не и најм ла ди от 
со лист кој не ко гаш сви рел со 
Ви ен ска та фил хар мо ни ја, пра-
веј ќи го сво е то де би со ма е стро 
Ри кар до Му ти. По пре по ра ка на 
Ма рис Јан сонс пак, сту ди рал ди-
ри ги ра ње со Со фи Рах лин. 

Од по че то кот на сво ја та ка-
ри е ра, всуш ност, тој сви ри со 
нај го ле ми те свет ски ор ке стри 
и со врв ни те ди ри ген ти ка ко 
Јан сонс, Фи шер, Ашке на зи, Му-
ти, Пре вин, Еса-Пе ка Са ло нен, 
Те мир ка нов, Ме њу хин, Мех та, 
Ма ри нер… 

По крај Мај ски и Го лан, ка ко 
ка ме рен му зи чар на ста пу вал 
и со дру ги врв ни умет ни ци ка ко  
Ро стро по вич, Кре мер, Ар ге рич, 
Вен ге ров… Џу ли јан Рах лин зад 
се бе има го лем број сним ки и 
из да ва ал бу ми за „Дој че гра мо-
фон“, „Со ни кла си кал“ и „Вар нер 
кла сикс“ – си те ви со ко о це не ти 
од кри ти ка та. Осо бе но зна чај ни 

се сним ки те на Кон цер тот за ви-
о ли на и Се ре на да та од Си бе ли ус 
со Питс бур шки те сим фо ни ча ри 
под пал ка та на Ло рин Ма зел, 
по тоа Ви о лин ски от кон церт од 
Сен-Санс, Ви о лин ски от кон церт 
од Ви е њав ски со Изра ел ска та 
фил хар мо ни ја и ма е стро Мех-
та, ка ко и Пр ви от кон церт за 
ви о ли на од Про коф јев и Ви о-
лин ски от кон церт од Чај ков ски 
со Сим фо ни ски от ор ке стар на 
Мо сков ско то ра дио под ди ри-
гент ство на Фе до се ев. 

Во 1998 го ди на ма га зи нот „Мју-
зик ма ну ал“ ќе го прог ла си за 
му зи чар на го ди на та, а во 2000 
го ди на му е до де ле на ме ѓу на-
род на та на гра да на слав ни те на 
Му зич ка та ака де ми ја во Си е на. 
Сви ри на ви о ли на „стра ди ва ри“ 
од 1704 го ди на. Од не го во то де би 
ка ко ди ри гент, пак, во 1988 го ди-
на, Рах лин пред во ди го лем број 
сим фо ни ски и ка мер ни ор ке стри, 
а че сти се не го ви те на ста пи во 
кои ја игра двој на та уло га – и ка-
ко ви о ли нист и ка ко ди ри гент. �

КУЛТУРА
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Пишува |  Сотир Костов 

БРЕНД КОНцЕПТИ | музички икони

Пејач, гитарист, текстописец 
и модерен херој што извр-
ши вистинска револуција 

во музичката сфера. Неговата 
главна визија беше „Еден свет, 
една љубов“, инспирирана од 
неговата голема верба во заед-
ништвото на луѓето, народите и 
мирот во светот. Овој иновати-
вен, визионерски и револуцио-
нерен уметник често беше на-
рекуван месија од третиот свет. 
И по толку години од неговата 
смрт, го задржа легендарниот 
статус на музичка икона обо-
жавана на сите четири страни 
на светот. Боб Марли беше и ос-
тана  најхаризматичен музичар 
на сите времиња. Зад митот за 
кралот на регето можеме да ја 
видиме приватната страна на 
човекот кого вистински го по-
знаваа многу малку луѓе. Многу 
нешта во врска со него останаа 
таинствени. Боб Марли потекну-
ва од Јамајка, а беше славен низ 
Африка и низ целиот свет. Во 
Африка го сакаа како апостол 
на африканското обединување, 
а го перципираа како хари-
зматичен музичар, забавувач, 
композитор, поет и филозоф 
чијашто основна страст се 
засноваше врз корените од кон-
тинентот во кого се создадени 
музичкиот африкански ритам 
и, секако, тапанот што зборува. 
Тој беше човек со цврста намера 
и желба да го сузбие злото и да 
ги обедини сите луѓе. Во секоја 
пригода изјавуваше дека по-
стои само една работа што сака 
да ја доживее и виде со свои 
очи. Со целиот капацитет на 
своето срце и со најдлабоките 
дамари на душата посакуваше 
човековиот род да живее заед-
но - црни, бели, Кинези, сите 
заедно. Своите животни идеали 
и цели најдобро ги остварува-
ше преку својата музика. Беше 
крал на реге- музиката, музика 
со која ги раздвижи луѓето ре-
чиси на сите континенти. За-
служен е што реге-звуците и 
реге-ритамот станаа секојдне-
вие во музиката. 

А тој, Боб Марли, израсна во 
светски симбол на мирот, љу-
бовта и мирната револуција. И 

музичка легенда што пропагираше мир во светот

навистина, колку и да бараме 
низ историјата на музиката, 
популарна или сериозна, не-
возможно е да се пронајде лич-
ност каква што е Боб Марли, 
чиишто дело и живот се спое-
ни во единствена порака силно 
издигната над тривијалноста 
на потрошувачкиот хедонизам. 
Тој до последниот свој здив се 
бореше за својата уметничка и 
музичка визија, но истовремено 
неуморно се залагаше за оства-
рување на човековите права на 
потчинетите и сиромашните. 
Тој никогаш не го избираше 
полесниот пат. Затоа на својот 
краток, но бурен и живописен 
пат стана и остана вечен симбол 
на движењето за човекови права 
и залагање за светски мир. Нај-
моќни пораки испраќаше преку 
своите песни. Најславниот син 
на Јамајка сакаше пораките за 
љубов, единство и еднакви пра-
ва за сите, вткаени во неговите 
песни, да допрат до целиот свет. 
Така во песната „Една е љубо-
вта“ ни порачуваше: „Љубовта е 
една! А што е со срцето? Едно е 
и срцето! Па, што ќе правиме то-
гаш? Да се собереме и здружиме 
и да ни биде добро...... И веќе се 
чувствувам подобро. Ајде да се 
собереме луѓе на добрата волја! 
Засекогаш заедно, ќе бидеме со 
добра волја”. Кога пак сакаше да 
ги поддржи и мотивира слабите, 
онеправданите и угнетуваните, 
им пееше: „Стани, живеј, бори 
се, не потклекнувај. Одиме сега 
сите заедно! Стани, живеј, бори 
се, не потклекнувај!.... “. Можеби 
најјаки пораки испрати до широ-
ките народни маси кога пееше 
против војната. Тој пееше дека 
сѐ додека филозофијата што 
една раса ја одржува супериор-
на, а друга инфериорна не биде 
конечно и засекогаш дискре-
дитирана и отфрлена, секогаш 
ќе имаме војна. Тој велеше дека 
имаме војна на истокот, војна 
на северот, војна на западот и 
војна на југот. И само вести за 
војната. Во себе го носеше то-
варот на пророштвото и затоа 
велеше дека сѐ додека африкан-
скиот континент не доживее 
мир, Африканците ќе се борат 
за него. Истакнуваше дека тоа е 
неопходно и имаше визија дека 
тоа ќе се оствари. Беше убеден 

во конечната победа на доброто 
против злото. Такви беа него-
вите најсилни музички пораки 
кои прераснаа во филозофија 
која се залагаше за ненасилно 
преуредување на состојбите во 
светот, мирна, тивка, ненасил-
на револуција. Инаку, тој беше 
и многу скромен човек. Кога го 
прашуваа за неговиот живот и 
за животниот стил што го прак-
тикува, тој едноставно одгова-
раше: „Во училиштето учителот 
велеше дека кој знае да пишува, 
тој пишува, кој пак знае да пее, 
тој пее. Така, јас пеам“. Повеќе од 
сигурно е дека Боб Марли, него-
вите песни и неговата поетика ја 
обележаа историјата на музика-
та. Списанието „Тајм“ го прогласи 
албумот „Егзодус“ за најдобар 
албум на 20 век. „Би-Би-Си“, пак, 
песната „One Love“ ја избра за 
песна на милениумот. Според 
списанието „Ролинг стоун“, на 
листата 100 најзначајни умет-
ници, Боб Марли е вреднуван на 
единаесеттото место, а поезија-
та на овој музичар е вреднувана 
на третото место, веднаш по ле-
гендите Боб Дилан и Џон Ленон. 
Обожаваната бренд-икона Боб 
Марли, дефинитивно, беше во 
право кога во стил на пророк 
предвиде дека неговата музи-
ка ќе биде вечна. Денес, регето 
живее во секој од  нас. �

Мојата музика  
ќе биде тука 

засекогаш.

-Боб Марли

музиката му 
дава душа на 
универзумот, 

крилја на умот, 
лет на имагина-

цијата и шарм 
во животот 

за сѐ.
- Платон

музиката е 
најстариот 

ентитет. опсе-
гот на музиката 

е огромен и 
неограничен. 
што ви значи 

вам музиката? 
што би биле вие 

без неа?
-Дјук  

Елинктон
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Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Марк Морел е Французин, кој веќе три години е со постојан престој во 
Македонија, иако, како што открива за „Република“, со земјата првпат се 
запознал во 1970 година. Марк живеел во повеќе земји во светот. Тој е 
хидролошки истражувач, кој работните обврски од Франција го довеле 
во Охрид, преку неговата мисија за здрава животна средна. Работејќи 
на еден проект што опфаќа земји од Балканот, ја запознава и својата 
сопруга Оливија со која живее во Скопје. За македонскиот народ вели 
дека е многу љубезен и секогаш подготвен да помогне. Му се допаѓа 
веселоста и спокојниот живот, кој го имаат луѓето овде. Го сака Охрид и 
смета дека е природно богатство што треба да се негува.  За тоа како ги 
поминува новогодишните празници, Марк открива дека Божик е празник 
што секогаш треба да се прославува со најблиските

Моjот живот е во Македониjа
СТранЦи Во МакЕДонија

� кога првпат дојдовте во Ма-
кедонија? 
МорЕл: Во 1970 година дојдов 
за првпат во Македонија, преми-
нувајќи преку Југославија, по па-
тувањето во Турција и во Грција. 
Но во 2002 година, работејќи 
во Франција како хидролошки 
истражувач на Институтот за 
истражување и развој (ИРД), до-
аѓав повеќе пати. Тогаш почнав 
и координирав европски проект 
на Балканот за водните ресурси, 
климатските промени и за пра-
шања поврзани со животната 
средина, во кој Македонија беше 
партнерска земја.

Решив да ја организирам првата 
конференција за Информаци-
скиот системот на балканските 
земји за набљудување и за ин-
формирање за водата (БАЛВО-
ИС) во Охрид во 2004 година. 

Оваа конференција имаше го-
лем успех. Поради тоа до 2012 
година организиравме уште 
четири други конференции со 
силна поддршка од македон-
ските институции. Особено од 
хидрометеоролошките служби 
на Македонија. Во исто време 
ја запознав мојата идна сопру-
га, која беше метеоролог. Тоа е 
главната причина што живеам 
во Скопје. 

� Доаѓате од земја со различ-
на култура и традиција од 
Македонија. како успеавте 
да се приспособите на жи-
вотот овде?
МорЕл: Јас сум роден во Ал-
жир, каде што ги поминав мо-
и  те први 12 години пред оса-
мостојувањето. По студиите 
во Франција, живеев и работев 
во странство 30 години, во Аф-

ри ка, околу Медитеранот и 
во француските прекуморски 
департмани. Благодарение на 
овие претходните искуства и 
со големото гостопримство 
на Македонците, немав некои  
тешкотии да се приспособам. 
Сепак, јас апсолутно морам  да 
го подобрам мојот македонски 
јазик, бидејки е блиску до нула! 
Ја сакам Македонија и една од 
моите занимации е да фотогра-
фирам пејзажи и стара архитек-
тура. Пред неколку години јас го 
направив првиот франкофонски 
интернет-портал во Македонија. 
Моите фотографии, мапи и мно-
гу стари документи преземени 
од „Националната библиотека 
на Франција“ за историјата на 
Македонија се наоѓаат таму. 

� кое е Вашето мислење за ма-
кедонскиот народ?
МорЕл: Ги ценам многу љубез-
носта, топлината и веселоста 
на Македонците. Луѓето од 
оваа земја многу ги почитуваат 
странците, поради што го корис-
там мојот статус како француски 
државјанин. Како и повеќето 
луѓе овде, со моите македонски 
пријатели многу често имаме 
пријателски средби, заедно ужи-
ваме во македонската музика, 
уметноста воопшто, патувања, 
како и во други активности, кои 

ги правиме заедно колку што е 
можно повеќе.

� Дали Македонецот знае да 
подаде рака, да помогне кога 
е потребно?
МорЕл: Штом се воспостави ли-
чен контакт со луѓето овде, сите 
се подготвени да помогнат и да 
те поканат на пријатна дружба. 
Сите мои пријатели од Франција 
се пријатно изненадени од тоа 
колку спонтано се здобиваат 
пријателства во Македонија. 
Ако, пак, погледнеме и некоја 
друга страна од животот овде, 
јас жалам за неколку работи. На 
пример, македонските возачи 
се малку образовани. Кога ќе го 
стартуваш својот автомобил тоа 
е како да им објавуваш војна на 
возачите. Примирјето почнува 
само кога ќе пристигнете во 
вашата гаража. И уште поваж-
но, македонските институции 
и граѓаните мора да направат 
напор за зачувување на приро-
дата и на животната средина од 
отпадоци, кои можат да се најдат 
насекаде во Македонија, посебно 
во реките. 

� Што мислите, кое е најубаво-
то место, кое секој странец што 
ќе дојде во Македонија треба 
да го посети?
МорЕл: Во текот на летото са-
кам да престојувам во Охрид 
или, поточно кажано, во еден 
прекрасен камп каде што за-
познав и сега имам многу до-
бри пријатели. Како хидролог и 
морнар, знам многу реки, езера и 
мориња, но, искрено, ниедно не 
е како Охридско Езеро, со толку 
убава, транспарентна, чиста и 
слатка вода. Охрид е најбогатата 
туристичка атракција и поради 
тоа сметам дека мора да се за-
чува како природен екосистем, 
фантастичен е!

� Дали ја сакате македонската 
традиционална кујна?
МорЕл: Како човек што доаѓа 
од Алжир, кој, исто така, беше 
под отоманско влијание, многу ја 
ценам македонската кујна, која 
покрај уникатноста во некои 
рецепти има и медитеранско и 
турско влијание.

� ја дочекавме новата 2017 го-
дина. кое е Вашето мислење за 

прославите што се организи-
раат овде?
МорЕл: Мене, всушност, ми се 
допаѓаат музичките шоуа и за-
бавите, но за дочекот на Нова 
година или Божик јас префери-
рам да бидам со пријателите во 
поинтимна атмосфера. 

� Споменавте дека сте живее-
ле во многу држави во светот, 
кое место Ви остави најголем 
впечаток за време на Божик? 
МорЕл: Во текот на последните 
години пред да дојдам во Ма-
кедонија живеев на Карибите 
(Мартиник), каде што просла-
вата на Божик е многу важен 
момент од јавниот живот. Не-
колку недели пред 25 декември 
организиравме средби со прија-
тели , имаме неколку прекрас-
ни часа пеење традиционални 
христијански песни. Многу уба-
ви и среќни моменти...

� Ви недостига ли родната 
земја?
МорЕл: Не, навистина. Се раз-
бира, јас би сакал почесто да ги 
гледам моето семејство и моите 
пријатели што живеат во Фран-
ција. Но, за среќа, тие многу ја 
сакаат Македонија и доаѓаат 
многу често. И преку интернет, 
исто така, е многу лесно да се 
биде во контакт со нив.

� кои се Вашите планови, ос-
танувате ли да живеете во 
Македонија?
Мојот живот е во Македонија и 
јас апсолутно не сакам да зами-
нам од оваа земја.  Како странец 
не би сакал да навлегувам во по-
литичките, економските и во со-
цијалните прашања. Сепак, како 
истражувач вклучен во еколош-
ки теми, би сакал да видам дека 
во Македонија постои поголема 
грижа за животната средина.  � 
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Атра ктив но, 
топ ло и  
се ко гаш  
е во мо да
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Вол не ни чо ра пи на сан да ли? Тоа 
е од ли чен на чин оми ле ни те лет-
ни чев ли да ги но си те и ко га тем-
пе ра ту ра та е под ну ла та. 

По ра но вол не ни те ра ка ви ци 
нај че сто беа исти со ка па та и со 
ша лот. Де нес ве ќе не е та ка. Вни-
ма тел но од бра ни те ра ка ви ци ќе 
на пра ват да изг ле да те мо дер но, 
но и ќе ја за чу ва ат ва ша та ко жа та 
од пу ка ње.

Ко же ни те ра ка ви ци не се не што 
но во на мод на та сце на. Но, тоа не 
зна чи де ка се по мал ку мо дер ни. 
Не са мо што шти тат од студ, ту ку 
на ви сти на изг ле да ат уба во. Ком-
би на ци и те со кои мо же те да ги 
но си те се не о гра ни че ни. 

ТрЕнД – ПлЕ ТЕ но То ЌЕ ВЕ СТоП ли Во Зи Ма

Мо дер но, ап стракт но и грее! Пле те ни те ра бо ти 
по втор но го про нај доа сво јот пат кон ви со ка та 
мо да. Оваа се зо на не мо ра ја жр тву ва те уба ви-

на та за топ ли на.

Во деч ки те свет ски ди зај не ри оваа се зо на им го вра-
ќа ат сја јот на пле те ни те ра бо ти – го ле ми, де бе ли 
пле те ни џем пе ри, вол не ни ка пи и ра ка ви ци, ша ло ви 
и гре ја чи за ра це и за но зе.

Но, ди зај не ри те оти доа че кор на пред и пред ло жи ја 
огром ни ша ло ви об ви тка ни око лу вра тот, ски јач-
ки џем пе ри во се којд нев но то об ле ку ва ње, пон чо 
кое ли чи на пла нин ско ќе бе. Кре а тив но и, пред сѐ, 
топ ло. „Ша нел“ по ка жа де ка гре ја чи те за ра це мо же 
да се но сат и око лу врат, ка ко шал – уште еден слој 
за шти та од сту де ни ло то.

Пле те ни те ра бо ти по втор но го про
нај доа па тот до ви со ка та мо да. оваа 
се зо на не мо ра да ја жр тву ва те уба ви
на та за топ ли на

Ра ка ви ци те без пр сти се за де-
вој ки те што са ка ат да изг ле да ат 
ка ко рок-ѕвез ди. Не мо же те да 
ги ком би ни ра те со еле гант ни 
фу ста ни, но за тоа од лич но сто-
јат со џинс. 

Из бо рот на гре ја чи за ра це е го-
лем. Од неж ни, ве зе ни со цир-
ко ни, па сѐ до па муч ни и оние 
од ме ка вол на. На ви сти на се 
ин те ре сен до да ток кој мо же да 
ви пос лу жи во по ве ќе си ту а ции.

Мод ни те ди зај не ри на пос лед ни-
те ре вии ги прог ла си ја џем пе ри-
те ка ко пар че об ле ка што мо ра да 
се по се ду ва оваа зи ма. Мо де рен и 
ур бан изг лед ќе по стиг не те ако 
на дол ги от џем пер му до да де те 
ко лан од исти от ма те ри јал што 
во ед но ќе ја из дол жи ва ша та фи-
гу ра. Мо дер ни се ша ре ни де зе-
ни со зим ски мо ти ви, нај че сто 
сне гул ки, ка ко и ре тро де зе ни. До 
ко ле на дол ги те и ши ро ки џем пе-
ри нај до бро се ком би ни ра ат со 
тес ни пан та ло ни или со тес ни 
здол ни шта и ви со ки чиз ми. �



Кај и да си за Бадник и  
за Божик дома да си

Сезоната на празници во главни-
Шар Планина или скратено Шара 
е една од најголемите и највисоки 
планински масиви во Македонија. 
На планината позната како Горски 
Очи можете да најдете околу 30 
планински езера. 

Исто така, Шар Планина изгледа 
како огромно море од трева и е 
најголемата компактна област 
покриена со пасишта во Европа. 
Скијачкиот центар Попова Шапка 
се наоѓа на Шар Планина, на над-
морска височина од 1.650 метри и 
привлекува голем број туристи за 
време на зимската сезона, што се 
должи на фактот дека таа е еден 
од најпознатите скијачки и ре-
креативни центри во Македонија. 
Прекрасните пејзажи, височината 
на планината и климата, како и 
изобилството снег, ја збогату-
ва убавината на овој центар за 

спорт и за рекреација . Доколку 
се решите божикните празници 
да ги поминете токму овде аген-
циските понуди се сместувања во 
хотел, локација ски-центар По-
пова Шапка. Нудат стандардни 
соби, двокреветни, трокреветни 
и четворокреветни. ТВ-сала, бар, 
ресторан, затворен базен, сала за 
билијард и за пинг-понг, сервис за 
изнајмување ски-опрема... Секоја 
соба има своја бања, балкон. За 
престој од пет дена во период од 1 
јануари до триесет и први цените 
се од 26 евра до 49 евра по лице, 
во зависност од тоа во каков тип 
соба сакате да бидете сместени 
и каков пакет-аранжман ќе од-
берете. Важно е да знаете и дека 
постојат и приватни сместувања 
во вили каде што цените се од сто 
до сто и педесет евра за изнајму-
вање простор за цела фамилија 
или друштво.
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Старата изрека вели: кај и да си за Бадник и за Божик 
дома да си. водени од ова, за празничните денови што 
следуваат одберете патување на некои од нашите планини и 
градови. Ќе уживате во природна убавина, снег, вкусови на 
традицијата, ќе патувате, но, сепак, ќе сте дома

Попова Шапка 

На планината Баба на 2.601м надмор-
ска височина се наоѓа третиот по ви-
сочина врв во Македонија – Пелистер. 
Пелистер е мал скијачки ресорт, со само 
два ски-лифта, но има импресивна вер-
тикална патека за скијање од 1.172 
м. Пелистер има вкупно две скијачки 
патеки. Одличен е за сноуборд, како и 
за напредни скијачи. Пелистер е најс-
тариот и втор по големина национа-
лен парк во Македонија, по Маврово. 
Националниот парк е познат по двете 
глацијални езера , Пелистерски Очи. 
Националниот парк се карактеризи-
ра со многу природни феномени, со 
невообичаени структурни белези, 
специфична геолошка конструкција, 
несекојдневна планинска вегетација, 
поволни хидрографски услови, како 
и со специфични климатски услови, 
кои придонесуваат за комплетирање 
на ова природно богатство. Посебна 
убавина на овој предел му даваат и ди-
вите животни. За туристите посебно е 
интересна туристичко-рекреативната 
зона, чиишто пространства спаѓаат во 
втора категорија природни вредности 
со посебни природни карактеристики 
и убавини, што може да се користат 
за одмори и за рекреација. Тука спаѓа 
зоната - Голема Ливада и зоната Нижо 
Поле. Двете езера го прават Пелистер 
уште повеличествен и туристички по-
привлечен. Доколку сакате да уживате 
во оваа природна убавина за време 
на божикните празници, убаво е да 
знаете дека хотелските понуди преку 
агенција во периодот од први јануари 
до дваесет и осми февруари по лице во 
соба се по цена од 26 евра, петдневно 
сместување, додека во апартман сме-
стувањето ќе ве чини 27 евра, секако, 
за деца се нудат и попусти.

Пелистер

Маврово

Берово

Национален парк во западна Маке-
донија, кој зафаќа простор од 73.088 
хектари и е најголем меѓу трите на-
ционални паркови во Македонија. 
Како национален парк е прогласен 
во 1949 година. Во границите на пар-
кот се опфатени планините Кораб, 
Дешат, југозападните разграноци на 
Шар Планина, поголем дел од Бистра 
и северните делови на Крчин. Сре-
дишниот дел на националниот парк 
го зафаќаат долината и сливот на 

реката Радика. Во рамки на нацио-
налниот парк е и Мавровско Езеро, 
кое е вештачко езеро.

За авантуристите има ски-патеки 
за сите нивоа од почетници до про-
фесионалци. До ски-терените се 
стигнува со два ски-лифта, како и 
со неколку жичници. Околу нацио-
налниот парк има повеќе хотели во 
кои туристите можат да направат 
избор за сместување, исто така, во 

оваа област е познато дека се из-
најмуваат планински вили, кои ос-
таваат убав белег на  планинскиот 
туризам. Од шести јануари, па сѐ до 
април, цените за престој во хотел 
почнуваат од 65 евра за петдневен 
престој, сметување за дете од 4 до 
12 години е 22 евра. За дете пома-
ло од четири години не се наплаќа. 
Висината на цените зависи од хотел 
до хотел и услугата што ќе ја одбере 
туристот за сместување во хотелот.  

Малешевијата ја нaрекуваат мала Швајцарија. Питома и мирна 
и исто толку и дарежлива, таа сѐ уште е неоткриен дел од 
природата. Берово е мевлем за очите и рај за душата, недопрена 
природа што само чека да биде искористена. Општина Берово 
е сместена во источниот дел на република Македонија, на 
површина од 595 км. Богатство од букови, борови, дабови шуми 
го одредило и нејзиното име Малеш - планина. Општинскиот 
центар Берово и селските населби се сместени на периферијата 
на Малешевската Котлина. Kлимата се карактеризира како 
умереноконтинентална, со одредени карактеристики на 
планинска клима. Во Берово се влегува и излегува по два 
регионални патни правци, преку Кочани и Виница, што сега 
продолжува кон градскиот премин Клепало и преку Пехчево 
и Делчево кон Струмица.  Ако сакате божикните празници да 
ги поминете во овој крај треба да знаете дека понудите се, 
навистина, достапни за сечиј џеб. Изнајмувањето куќа во која 
би се сместиле три фамилии или друштво за пет дена чини сто 
и педесет евра. Од домаќините имате обезбедено чист и топол 
дом.  Храната во градот, исто така, има пониски цени од тие во 
Скопје. Гостопримството во рестораните е на завидно ниво, 
здрави домашно произведени намирници и препознатливиот 
вкус на малешевско сирење и компир. Хотелските сметувања 
во овој крај во двокреветна соба се дваесет евра по лице за 
петдневно сместување или дваесет и пет евра во студио. 

Плачковица е средно висока планина во источ-
ниот дел на Република Македонија. Највисока 
точка е врвот Лисец, 1.754 м. Планината се из-
дига меѓу Радовиш и Струмичко-Радовишката 
Котлина на југ и Кочанската Котлина на север, во 
правец северозапад-југоисток. Таа изобилува со 
чист воздух и со три прекрасни кањони: Камник, 
Козјак и Зрновка во кои се наоѓаат прекрасни 
природни убавини како реки, водопади, пре-
слапи, високи карпи...

За многумина кањонот Камник со својата уба-
вина претставува Колорадо во мало. До сите 
кањони е обезбедена потребна инфраструктура 
за непречено движење (маркации, рекламни 
паноа, патокази, сајли и место за одмор).

Од многуте убавини што ги нуди планината 
Плачковица се и пештерите, кои ги има повеќе, 
од кои пет се испитани и достапни за посети-
тели. Најголема од нив е Големата Пештера, со 
испитана должина од 600 метри.  Изнајмување 
вила или сместување во планинарски дом е 
една од можностите што ви се на дофат за да 
направите свој избор.  Исто така, на планината 
се наоѓа и хотел во кој сместувањето за лице по 
ден е околу триесет евра. �

плачковица
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рекреациjа

Денови на снег, 
раДост за целото 
семејство

В о екот на зимската сезона, учи-
лишниот распуст и споените 
празнични денови идеална за-

бава и рекреација за целото семејство 
е ден, викенд и зимување на планина со 
изобилство од снег.

Снегот го сакаат сите, и стари и млади, 
и секогаш знаат добро да се забавуваат. 
Покрај многу спортови што се практи-
куваат на снег, понекогаш е убаво само 

дуваат најмладите. Нивниот безгрижен живот не е оптоварен со 
секојдневните проблеми предизвикани од снегот во урбаните 
средини или планинските премини. Секоја падната снегулка 
предизвикува радост и среќа. Правењето снешко и санкањето 
се приоритетите за нив во зимските денови. Семејните дружења 
се вистинско задоволство за сите. Сепак, снегот си носи и 
одредени обврски. Топлата облека секогаш е приоритет, а 
шалот, капата и, посебно, ракавиците се составен дел.

Покрај облеката и зимската опрема, задолжително е носење 
и зимски обувки, кои не пропуштаат вода, доволно се високи 
и не дозволуваат навлегување снег. Покрај топлата облека и 
комплетна опрема, препорачливо е со себе да се носат и топли 
напитоци, а тоа најчесто треба да е чај или кафе.

Распустот на учениците е во полн ек и ќе трае до средината 
на јануари. Тоа е идеален период за посета на некои зимски 
центри во нашата држава, но и во соседството. Туристичките 
агенции се полни со богати аранжмани со достапни цени за 
целото семејство. На планините веќе има снег, а од следната 
недела се очекува да падне и во градовите, а тоа е предност 
за секојдневно уживање во снегот и во снежната убавина. 
Дишењето чист воздух и бегството од секојдневието и од 
градскиот метеж се дополнителни придобивки. 

едно пешачење по белите падини 
на планините или рекреативно сан-
кање, скијање или само уживање во 
природата. Во периодот на нового-
дишните и на божикните празници во 
Република Македонија има неколку 
денови слободни за одмор и ако 
некои не се во можност да отидат на 

повеќедневни зимски одмори, еден 
ден или викенд може многу да смени.

Во нашата држава, која е богата со 
многу планински масиви, има голем 
број зимски туристички центри, ре-
чиси од секој град за кратко време 
може да се стигне на некоја планина 
и да се ужива во снежната белина. 
На снегот, сепак, најмногу му се ра-

П
од

го
тв

и 
| Б

ој
ан

 М
ом

и
р

ов
ск

и

www.republika.mk52 53петок, 6 јануари 2017 година



 на на ша сре ќа, во пос лед на-
та се кун да ус пе ав те да обез-
бе ди те ба раж за Свет ско то 
пр венс тво на нат пре ва рот 
про тив ис ланд. Се на де ва вте 
ли на та ков раз вој со ог лед 
на тоа што бр ка вте не га ти ва 
од се дум го ла и ка кво бе ше 
чув ство то во пос лед ни те мо-
мен ти да се дој де до по са ку-
ва ни от ре зул тат?
Си МЕВ Ски: Оди грав ме три 
фан та стич ни нат пре ва ри, без 
раз ли ка на по ра зот од Ав стри ја. 
Ду ри и од не го изв ле ков ме по-
у ка ко ја ни да де мо ти ва ци ја за 
пос лед ни от меч со Ис ланд. Би 
са кал да спом нам де ка со овие 
де вој ки ра бо там око лу 4-5 го ди-
ни и ги поз на вам од мла дин ски-
те ка те го рии. Со исти те ра ко ме-
тар ки ка ко мла дин ки ус пе ав ме 
да се пла си ра ме на Европ ско то 
пр венс тво во Ва лен си ја во 2015 
го ди на, што ни да де вер ба и ни 
по ка жа де ка мо же ме.

За Ис ланд мо же да се ка же де-
ка ни кој не ве ру ва ше, но ко га 
из ле гу ваш на те рен, мо ра да 
по стои на деж. Пред нат пре ва-
рот ус пе ав ме за кра тко вре ме да 
ги мо ти ви ра ме ра ко ме тар ки те, 
пра ктич но за ед на ноќ. Тие ги 
при фа ти ја со ве ти те, ме ѓу се бе 
имаа со ста но ци и до го во ри што 
вро ди ја со плод и се ре а ли зи раа 
на те ре нот.

Ус пе ав ме да ја ос тва ри ме пр-
вич на та цел, да стиг не ме до 
ба ра жот, а се га тре ба да оста-
не ме сми ре ни, да ра бо ти ме и 
да раз мис лу ва ме за дво ме чот 
со Швед ска.

 кол ку бе ше важ но за са мо-
до вер ба та на де вој ки те да се 
дој де до еден ус пех по по дол-
го вре ме?
Си МЕВ Ски: Ние еден пер и од 
од 3-4 го ди ни не ос тва ри ме не-
кој поз на ча ен ре зул тат, па ова 
ни бе ше до пол ни тел на мо ти-
ва ци ја. Ме ди у ми те пи шу ваа 

кол ку вре ме сме без по бе да, 
и тоа пра ви на ви сти на го лем 
при ти сок. Не кои од де вој ки-
те се га со зре ва ат ка ко игра-
чи и ве ќе тре ба да го да ва ат 
ма кси му мот, а ток му тој при-
ти сок на не кој на чин пра ви 
ед на се лек ци ја кај нив. Кој ќе 
го из др жи, тој мо же да би де 
до бар ра ко ме тар, кој ќе пру жи 
до бри пар тии и ко га е те шко. 
Во нат пре ва ри те во кои има 
го лем при ти сок се изд во ју ва-
ат оние што го по се ду ва ат она 
што тре ба да го има ат про фе-
си о нал ни те игра чи.

 Пред вас е ре пре зен та ци-
ја та на Швед ска, ко ја ќе мо-
ра да ја по ра зи те на ле то за 
ко не чен плас ман на СП во 
Гер ма ни ја. иа ко има уште 
вре ме до то гаш, ка ко ги про-
це ну ва те шан си те за Ма ке-
до ни ја во тој дво меч?
Си МЕВ Ски: Са мо што се изв-
ле че Швед ска, пр ви от впе ча-
ток е де ка се Скан ди нав ци, 

си лен нат пре ва ру вач ки мен-
та ли тет, искус на ре пре зен та-
ци ја ко ја учес тву ва на си те го-
ле ми нат пре ва ру ва ња. Има ат 
го ле мо искус тво, учес тву ва ат 
на мно гу под го тви тел ни тур-
ни ри, ка де што ние во из ми-
на ти ов пер и од изо ста ну вав ме. 
Мо рам да наг ла сам де ка и фе-
де ра ци ја та ни е од осо бе на по-
мош и ни обез бе ду ва од лич ни 
ус ло ви за ра бо та и го фа ќа ме 
прик лу чо кот.

Мо ра да би де ме ре ал ни и да 
ѝ да де ме пред ност на Швед-
ска во се кој сег мент, ме ѓу тоа 
топ ка е, не зна е ме што мо же 
да се слу чи. Ние ма кси мал но 
ќе си го одра бо ти ме сво е то, 
од ана ли за на нат пре ва ри, до 
под го то вки те кои ќе би дат 
се ри оз ни ка ко и до се га. Ќе 
вле зе ме во дво ме чот ма кси-
мал но мо ти ви ра ни, а и тие 
има ат свои сла бо сти кои ќе 
тре ба да ги откри е ме и та му 
да на па ѓа ме.

 ра ко мет на та ре пре зен та-
ци ја бе ше прог ла се на за нај-
до бар жен ски на ци о на лен 
тим за 2016 го ди на. на што 
се дол жи приз на ни е то и кон 
што бе ше на со чен фо ку сот 
ми на та та го ди на?
Си МЕВ Ски: На гра да та што ја 
до бив ме се дол жи на ра бо та-
та 5-6 го ди ни на на зад. Овие 
де вој ки при фа ќа ат одре ден 
си стем на ра бо та, а ние се 
др жи ме до не го и са мо до да-
ва ме но ви еле мен ти кои во 
ид ни на ќе ги на пра ват уште 
по до бри и ќе ја кра сат на ша та 
ре пре зен та ци ја. Во за вис ност 
од по ве ќе фа кто ри, за ед но со 
струч ни от штаб и фе де ра ци-
ја та до не су ва ме од лу ки на кој 
на чин да се ра бо ти.

На гра да та на ви сти на ни зна-
чи и е мо ти ва ци ја плус и за 
де вој ки те и за си те нас, и со 
ед на скром ност и сми ре ност 
тре ба да про дол жи ме да ра-
бо ти ме ка ко и до се га.

 не кол ку ма ке дон ски ра-
ко ме тар ки ус пеш но на ста-
пу ва ат во европ ски те ли ги, 
но не се одз ваа на по ви ци те 
од ре пре зен та ци ја та. кои се 
при чи ни те и да ли има пре-
го во ри за вра ќа ње на не кои 
од нив?
Си МЕВ Ски: Спи со кот на ре-
пре зен та ци ја та се ко гаш е 
отво рен и јас че сто го по вто-
ру вам тоа. Ту ка не ма ста ри 
и мла ди, са мо до бри и ло ши 
игра чи. Си те што во мо мен-
тов се во сво јот зе нит и го 
да ва ат сво јот ма кси мум се-
ко гаш се по ви ка ни и до бре-
дој де ни, но не се од зи ва ат 
си те. При чи ни има по ве ќе 
за тоа и не би са кал да ги ко-
мен ти рам. Мис лам де ка во 
ид ни на не кои од тие не до-
раз би ра ња ќе ги над ми не ме 
и мо рам да спом нам де ка е 
вмет на та во овој цик лус ка ко 
спорт ски ди ре ктор Сил ва на 
Кар бе ска, ко ја, исто та ка, ќе 
има цел да ко му ни ци ра со 
ра ко ме тар ки те. Ни ту ед на 
не ма да би де от пи ша на за-
тоа што си те ѝ се по треб ни 
на Ма ке до ни ја.

 Со иск лу чок на не кол ку те ин-
тер на ци о нал ки, по ве ќе то од 
ре пре зен та ти вки те се мла ди 
ра ко ме тар ки од до маш но то 
пр венс тво. Спо ред Вас, ка ква 
е ид ни на та на овој со став?
Си МЕВ Ски: На ша та жен ска 
ли га, за жал, пос лед ни те две 
го ди ни е на ви сти на сла ба и ние 
ток му по ра ди тоа раз го ва рав-
ме и ги со ве ту вав ме не кои од 
ра ко ме тар ки те да пре ми нат во 
по си лен клуб за да го по диг нат 
ни во то на игра. Да ли е Ро ма-
ни ја, Нор ве шка или Ун га ри ја, 
тие има ат по сил ни ли ги и та му 
ќе се нат пре ва ру ва ат со мно гу 
по сил ни про тив ни ци. Ги при-
фа ти ја со ве ти те и кај до бар дел 
од нив се гле да на пре док. Тие, 
пак, што се во до маш но то пр-
венс тво, исто та ка, на пре ду ва-
ат, но им фа лат нат пре ва ри во 
до маш но то пр венс тво.

 Во си ту а ци ја ко га ма шка та 
до маш на ли га пос лед ни те 
две-три го ди ни оди во на гор на 
ли ни ја, кое е ва ше то мис ле ње 
за со стој би те во жен ско то ра-
ко мет но пр венс тво?
Си МЕВ Ски: Жен ски от спорт 
во оп што во Ма ке до ни ја е на не-
за вид но ни во. Со го ди ни за о ста-
ну ва ме и во дру ги спор то ви, не-
ма ме ат ле ти ка, гим на сти ка, кои 
се ба за на спор тот. На тоа тре ба 
да се ра бо ти и во ос нов но и во 
сред но учи ли ште, што по тоа се 
реф ле кти ра во клу бо ви те. Ко га 
ќе дој де вре ме да ги со би ра ме 
пло до ви те, ние не ма ме што да 
со бе ре ме. Осум де сет про цен ти 
од де ца та не се за ни ма ва ат мно-
гу актив но со спорт и по тоа им 
не до сти га ос но ва. За тоа тре ба 
да се ра бо ти на тој план уште од 
ос нов ни те учи ли шта и да се оди 
со за цр та ни про гра ми кои ќе ги 
раз ви ва ат од ма ли но зе.

Ра ко мет ни шко ли има до во-
лен број, ме ѓу тоа и тие тре ба да 
има ат ви стин ски при стап и да 
да ва ат зна е ње. Тре ба и на оние 
ра ко мет ни ра бот ни ци кои да ле 
мно гу во Ма ке до ни ја да им се 
да дат ус ло ви за ра бо та, а тие во 
ид ни на би мо же ле да го по диг-
нат жен ски от ра ко мет и да го 
вра тат на ни во то на кое бил. 

Ма ке дон ска та жен ска 
ра ко мет на ре пре зен та ци ја 
ус пеа да стиг не до 
ба ра жот за Свет ско то 
пр венс тво, и тоа, ни 
по мал ку ни по ве ќе, со гол 
во пос лед на та се кун да. По 
ус пеш ни те ква ли фи ка ции 
се за ки ти ја и со на гра да 
за нај до бра жен ска на ци о-
нал на се лек ци ја за 2016 
го ди на, ко ја им ја до де ли 
Аген ци ја та за мла ди и 
спорт. Пос лед на преч ка 
за на стап на след но то 
Свет ско пр венс тво е 
сил на та Швед ска, а за 
ква ли фи ка ци ски от цик лус, 
шан си те и под го то вки те 
за дво ме чот со Швед ска, 
ка ко и за со стој би те во 
до маш ни от жен ски 
ра ко мет „Ре пуб ли ка“ 
раз го ва ра ше со се ле кто-
рот Си ме Си мев ски

Швед ска 
има пред ност, 
но ние ќе ја  
нај де ме 
нејзи ната  
сла бо ст

спорт интерВjу
Си МЕ Си МоВ Ски, 
СЕ ЛЕ КТОР НА ЖЕН СКА ТА  
РА КО МЕТ НА РЕП РЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА

Разговараше | Горан Зивчевски
Фото | Александар Ивановски

На гра да та што 
ја до бив ме 
се дол жи 

на ра бо та та 
56 го ди ни 

на на зад. Овие 
де вој ки при
фа ќа ат одре
ден си стем на 
ра бо та, а ние 
се др жи ме до 
не го и са мо 

до да ва ме но ви 
еле мен ти кои 
во ид ни на ќе 
ги на пра ват 

уште по до бри

Ус пе ав ме да 
ја ос тва ри
ме пр вич на

та цел, да 
стиг не ме до 
ба ра жот...
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�  6 јануари 1392 година
 Скопје потпаднало под османлис-

ка власт и станало седиште на но-
воформираниот санџак. Скопскиот 
санџак била прва организирана 
османлиска провинција на тери-
торијата на земјите од некогашна 
Југославија и база за навлегување 
кон север и кон запад. 

�  7 јануари 1916 година
 Јордан Орце Николов е роден во 

Скопје. Бил еден од организато-
рите и раководителите на работ-
ничкото движење во Македонија 
и член на Покраинскиот комитет 
на КПЈ за Македонија. Потекну-
ва од работничко семејство. Го 
изучил кројачкиот занает и станал 
активист на Синдикатот на УРС. 
Во 1935 година станува член на 
КПЈ. Го отслужува воениот рок во 
1937 - 1938 година во Загреб. По 
враќањето од војска повторно се 
вклучува во активностите Синди-
катот на УРС и заедно со Цветан 
Димов ја предводи подружницата 
на шивачките работници. Орце 
Николов загинува при заседа на 
бугарскиот окупатор на планина-
та Кукавица, кај селото Туба, во 
близина на Владичин Хан, Србија.

�  8 јануари 1991 година
 Во Скопје е конституирано прво-

то повеќепартиско Собрание на 
СР Македонија. За прв претседа-
тел беше избран Стојан Андов, 
пратеник на Сојузот на рефор-
мските сили.

�  10 јануари 1897 година
 Методија Шаторов – Шарло, ма-

кедонски комунист и национален 
деец, роден е во Прилеп, а заги-
нал под неразјаснети околности 
на 4 септември 1944 година во 
Пазарџик, Бугарија. Како една 
од водечките личности на ВМРО 
(Обединета), а потоа и како водач 
на комунистичкото движење во 
Македонија, Шарло се залагал за 
самостојна и обединета држава 
на македонскиот народ. Покрај 
тоа, во архивите на некогашната 
Коминтерна се откриени докумен-
ти според кои Методија Шаторов 
постојано се изјаснувал како Ма-
кедонец. Тој се смета за еден од 
најзаслужните за тоа што Комин-
терната и Бугарската комунистич-
ка партија го признале постоењето 
на македонскиот народ.

ВремеПлоВ

д в о г л е д

ЗАЕВ ПОБАРА ОДЛОжУВАњЕ НА НАРЕДНОТО  
РОчИШТЕ ЗА „ПОТКУП“ ПОРАДИ НЕОДЛОжНА  

СРЕДБА СО НЕЏАТ БЕРБЕРОТ

Зоран Заев повторно побара одло-
жување на наредното рочиште 
за случајот „Поткуп“ бидејќи, 

како што рече, има неодложна сред-
ба со берберот Неџат.

� Прибидејќи, нели, како што зна-
еме, Зоран Заев секогаш случајно, 
како што е, нели, зафатен кога има 
рочиште за „Поткуп“, Зоран реши 
дека Заев на наредното рочиште, 
исто така, според тоа што го знаеме, 
дека Заев ќе биде зафатен и затоа 
Зоран случајно договори средба со 
неџат Берберот баш во ист термин 
со рочиштето за „Поткуп“... и тоа е, 
за жал, нема за може ни Зоран ни 
Заев да бидат на суд тогаш и мора 
да се одложи - изјави Заев.

� не ни знам кога е наредното ро-
чиште за „Поткуп“, искрено, но 
прееска му се јавив на мојот бербер 
неџат и го прашав: „неџат, здраво, 
Зоран тука, значи Заев, лидерот на 
опозицијата е покрај телефонот“, 
на што неџат ми рече: „Знам лидеру 
што го водеше процесот на опози-
цијата, повели заповедај“, при што 
јас, значи, Заев, му реков: „неџат 
друже, кога имаш слободен тер-
мин за шишање“ и неџат ми рече: 
„Еми друже Зоки слободен термин 
нареден имам баш кога што ќе ти е 
судењето за ’Поткуп‘, кога и да е“ - и 

Кромиди Запад
*** Целта на „двоглед“ е да се сврти вниманието на 

одредени појави во општеството. Секоја сличност со 
вистинските луѓе и институции е случајна.

што може Заев тука да стори? - не-
вино се праша Заев.

� Едноставно, значи, неџат може 
да ме шиша во слободен термин, 
а самиот човек кажа дека ќе биде 
слободен само кога ќе имам ро-
чиште за „Поткуп“. Плус, неџат е 
шпански амбасадор во Македонија, 
односно се познава со братучед на 
портирот во шпанска амбасада, па 
фактички јас ќе имам средба со 
претставник на шпанската амба-
сада со кој ќе дискутираме за ак-
туелните политички случувања 
во Македонија и поради тоа судот 
мора да ми го одобри барањето да 
се одложи наредното рочиште за 
„Поткуп“ по секоја цена“ - додава 
Заев.

Заев бил многу задоволен од дого-
ворот со Неџат, шпанскиот берберин 
бидејќи сега кога има сигурно алиби, 
нема да мора со сила да ги разболува 
адвокатите Медарски и Андреев или 
да им ги расипува автомобилите за 
да не може да стигнат на суд, па судот 
да го одложи „Поткуп“ по 127. пат. 
Овој пат повторно ќе се искористи 
лагата со странски дипломати, за 
наредниот ќе видиме. Или Андреев 
ќе е на службено патување во Тур-
ција по ново златно синџирче, или 
на Медарски ќе му се расипе авто-

мобил, заб или кисело млеко, па ќе 
мора да остане дома за да се обиде 
да го поправи.

Неофицијално, судот за кој Заев тврди 
дека е вмровски и дека нема за него пра-
вда на овој бели свет, повторно му го 
прифати одложувањето на рочиштето. 
„Кромиди запад“ дознаваат дека судија-
та му се јавил лично на Заев и му кажал 
дека нема потреба од брзање и дека ако 
е зафатен годинава или наредната, може 
да се видат во 2019 година или кога и 
да е слободен Заев. 

� нема проблем, кога ќе можете то-
гаш дојдете на суд за да ви судиме 
за поткуп - изјавил судијата Кичме 
Витковски.

Барање за судско спроведување бараат 
други судии, кои сметаат дека со вак-
вото однесување Заев прави мајмуни 
од сите луѓе од правосудството, но 
нема да се спроведе и тоа е одлично, 
велат наши извори од странските ам-
басади, затоа што ако е стражарно при-
веден на судење бидејќи го избегнува 
судот со смешни изговори, тоа ќе е 
спречување на правдата и доказ за 
режимската тиранија, велат изворите 
од странските амбасади.�
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За лиснатото тесто ќе ни треба:

# 250 грама брашно

# 1 лажичка сол

# 110 грама путер

# 4-5 супени лажици  
ладна вода

За полнењето ќе ни треба:

# 5 големи јајца

# 200 милилитри млеко

# 100 грама сино сирење

Ќе ни треба и:

# Сол и црн пипер

# Разликата меѓу добар и лош киш е најчесто во тестото. Почнуваме 
со брашното, па го додаваме ладниот путер во мали коцки и убаво 
ги мешаме со раце за да добиеме хомогена смеса. Попрскуваме со 
малку сол и го ставаме на работната маса.

# Додаваме четири-пет супени лажици ладна вода во средина и 
убаво го размесуваме тестото. Потоа го завиткуваме во пластична 
фолија и го ставаме во фрижидер 20 минути за да се олади.

# Го вадиме тестото од фрижидер и го оставаме на собна темпера-
тура, па потоа го ставаме на набрашнета работна површина и од 
него правиме круг доволно голем за да го ставиме в тава. Го става-
ме тестото во тавата за тарт премачкана со масло и го притискаме 
на страните пред да го исечеме вишокот.

# Го покриваме тестото со фолија и врз него ставаме ориз. Се пече 
20 минути на 160 степени.

# Додека тестото се пече, ја правиме смесата со која ќе го полниме 
кишот. Тоа е едноставен рецепт од пет големи јајца, 200 милили-
три млеко и 100 грама дробено сино сирење. Убаво зачинуваме.

# Ја тргаме прекривката од тестото и ја полниме питата со смесата 
од јајца и од млеко.

# Го враќаме во рерна уште 30 минути на 160 степени.
# Го служиме, по можност, топол, само што ќе го извадиме од рерна.

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

Киш со сино сирење

www.republika.mk58 петок, 6 јануари 2017 година

КуJнски тефтер




