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ВоВед

Бејли се брани од  
конгресмените во стилот  
на Заев

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

АмбАсАДоРот нА сАД Го неГИРА очИГЛеДното

 Интервјуто на амбасадорот 
на САД во Македонија Џес 
Бејли го примив со доза на 

разочараност, пред сѐ, поради 
тоа што очекував од него да при-
каже поголема храброст имајќи 
предвид дека во последниве две 
години тој јавно и сигурно ја вр-
шеше улогата на лидер на опо-
зицијата во Македонија. Уште 
помалку се надевав дека Бејли во 
стилот на Заев, крајно кукавич-
ки, ќе негира сѐ, вклучително и 
неговата јасна наклонетост кон 
СДСМ. Крајно неуверлив беше 
неговиот обид да се прикаже 
пред тие под чијашто истрага 
е во САД како дипломат што се 
придржува до виенската конвен-
ција и работи исклучително во 
интересите на американските 
граѓани, а не во полза на одре-
дени политички интереси и на 
центри на моќ. 

По две години минати во Маке-
донија, амбасадорот, практично, 
дејствуваше како турист туку-
што слетан во државата. А добро 
ни е познато како допатува ам-
басадорот во Македонија. Уште 
недојден ги навреди своите идни 
домаќини, Македонците, наре-
кувајќи ги „Славомакедонци“ 
за време на сведочењето пред 
американскиот сенат (во сеп-
тември 2014 година). Неговата 
провокација тогаш предизвика 
бурни реакции во македонската 
јавност, а македонското МНР по 

тој повод испрати вербална нота 
до Амбасадата на САД во земјава. 
Лидерот на СДСМ, Зоран Заев, 
пак, во таа пригода протестна-
та нота ја оцени како „предрско 
однесување“ на македонските 
власти! Тогаш јавноста му се 
чудеше, сега ни е многу појасно 
зошто реагирал така.

Случајно или не, времетраење-
то на мандатот на Џес Бејли се 
совпаѓа со почетокот на криза-
та во Македонија. Пристигну-
ва непосредно пред почетокот 
на објавувањето на нелегално 
прислушуваните разговори од 
страна на Зоран Заев. Сите тие 
што одблизу ја следеа кризата 
добро знаат каква улога игра-
ше американскиот дипломат 
зад завесата во сите поважни 
политичко-безбедносни наста-
ни што се случија во периодот 
што следуваше. Јавноста, пак, 
ги памети само неговите јавни 
настапи. Би потсетил само на 
неколку од кои јавноста беше 
шокирана, како на пример од 
телеграмата со сочувство „за 
загинатите на двете страни“ 
во настаните во Диво Насеље 
испратена уште пред кој било 
официјално да соопшти дека 
има жртви. Сите до денес се чу-
дат зошто Бејли жалеше за за-
гинатите терористи, како што 
се чудат на фотографиите на 
Заев од местото на настаните, 
кој, пак, никогаш не ги посе-

ти семејствата на загинатите 
бранители. 

Веќе следниот ден по наста-
ните во Диво Насеље, додека 
знамињата во целата држава 
беа на половина копје и додека 
Македонија жалеше за осумте-
мина загубени херои во пре-
сметката со терористичката 
група, истиот овој амбасадор, 
во придружба на уште неколку 
европски дипломати, се нато-
пори пред владата упатувајќи 
директни барања до тогашната 
легитимно избрана власт, со 
што отворено се стави на стра-
ната на опозицијата и директ-
но се вмеша во внатрешните 
работи на државата. Оттогаш 
наваму, помалку или повеќе 
јавно, Бејли беше вклучен во 
донесувањето на сите поголе-
ми политички одлуки во др-
жавата. Сите паметиме дека до 
доцните часови на 23 февруари 
2016 година истиот тој вршеше 
притисок врз раководството 
на ВМРО-ДПМНЕ бранејќи ги 
цврсто позициите на СДСМ 
за да се одложат изборите на 
24 април. Освен што вршеше 
притисок врз политичарите, 
беше обвинуван и за цензура 
на медиуми и на новинари, 
кои јавно го критикуваат. Вак-
ви примери има уште многу. 
Набројав само неколку за да ја 
објаснам мојата зачуденост од 
презентираната наивност на 

Бејли во интервјуто каде што 
вели дека немал став во однос 
на албанската платформа затоа 
што тоа не било негова работа! 

� „Немам став околу ова пра-
шање. Платформата не е 
нешто на што е фокусирана 
меѓународната заедница!“ 
врати во интервјуто Џес Бејли, 
амбасадорот на САД, земјата 
што го гарантира Охридскиот 
рамковен договор, кој директно 
се урива со оваа албанска плат-
форма! Дали амбасадорот сака-
ше да ни каже дека Вашингтон 
веќе не стои зад Охридскиот 
договор? Како претставник на 
земјата што го гарантира овој 
мировен договор треба да е 
свесен колку опасно игра со 
ваквите изјави затоа што во 
договорот е нагласено дека 
е конечен, непроменлив, без 
можност за никаква дополни-
телна интервенција. 

На оваа опасна порака, Бејли се 
надоврза со уште поопасна во 
која вели дека тој бил фокусиран 
на реформите со кои Македо-
нија ќе се приближи до НАТО. 
Амбасадорот добро знае дека 
Македонија одамна ги исполни 
условите за членство во НАТО 
и дека единствената пречка е 
името на државата. Оттука, од 
недоволно прецизната изјава на 
Бејли се отвора дилема дали тој 
во моментов е фокусиран само 
на промената на името и ништо 
друго не го интересира што се 
случува во државата?

Но, амбасадорот, кој нема став 
за албанската платформа и кој 
вели дека е фокусиран на ре-
формите со кои Македонија ќе 
влезе во НАТО, се покажа дека 
имал став за работата на СЈО. 
Всушност, не за начинот на кој 
работи, туку само за рокот за 
поднесување обвиненија. Зами-
слете, и тој став му е идентичен 
со ставот на СДСМ. Бејли сметал 
дека рокот од 18 месеци, кој го 
предложила меѓународната за-
едница за време на преговорите 
во Пржино, сега не е доволен за-
тоа што „кога била формирана 
институцијата не бил сигурен 
дали некој има добра претста-

ва за тоа колкав материјал е во 
прашање“. Очигледно, амбасадо-
рот заборава дека во тоа време 
Зоран Заев тврдеше, а сите Со-
росови медиуми како апсолутна 
вистина пренесуваа дека биле 
прислушувани 20.000 граѓани 
и дека тој има еден милион раз-
говори! Во ноември лани од СЈО 
соопштија дека имаат нешто по-
веќе од 500.000 снимки од 5.800 
граѓани. Математиката никако 
не му оди в прилог на логиката. 

Ако, навистина, неговата намера 
била, како што вели  „на крајот 
СЈО да стаса до целта, а тоа е да се 
утврдат фактите и да не се доз-
воли овој процес да заврши со 
тоа сите да останат со погрешни 
информации, озборувања, шпе-
кулации...“, тогаш во продолже-
ние на реченицата неминовно 
мораше да го осуди пристрасно-
то работење на институцијата и 
да побара целосно расчистување 
на случајот „Пуч“! Доказите обез-
бедени во овој предмет можат 
да докажат многу повеќе од тоа 
што го предвидел американски-
от амбасадор како крајна цел, 
иако не сум сигурен дека тоа ќе 
му се допадне. 

Сепак, неговата најголема потре-
ба да се објаснува и дообјаснува 
беше во контекст на истрагите 
што се најавени од конгресот во 
САД за неговата работа во Маке-
донија, односно за начинот на 
кој се трошеле парите на аме-
риканските даночни обврзници. 
За потсетување, конгресмените 
во писмо го прашаа Бејли, но сѐ 
уште не добиле повратен одго-
вор од него, дали американската 
амбасада и мисијата на УСАИД 
финансирале организации на 
Сорос, кои застапуваат одредени 
политички идеологии, односно 
дали се делени пари за проекти 
на политички пристрасни орга-
низации што застапуваат иден-
тични ставови со одредена поли-
тичка партија, што е спротивно 
на американските закони? 

Бејли во интервјуто беше кате-
горичен дека УСАИД не работи 
на уривање на владата, а  гран-
товите дадени на Фондацијата 
Отворено општество на Сорос 
биле наменети за родова ед-
наквост на жените во Тетово 
и за екологијата во Делчево и 
во Битола. 

� Тоа подразбираме под „гра-
ѓанско учество“ и тоа финан-
сира УСАИД. Грантовите не се 
поддршка на идеологија или 
политичка партија. Се работи 
за создавање услови за „здрава 
демократија - вели Бејли. 

Во дефиницијата за „здрава 
де мократија“ амбасадорот из-
остави да објасни зошто, невла-
дините организации на Сорос 
во Македонија, ако, навистина, 
се непартиски, како што треба 
да бидат, пропагираат ставови 
што целосно се совпаѓаат само 
со една партија? Зошто крити-
ките на овие граѓански акти-
висти, кои се финансирани од 
американски пари, се насочени 
само кон една партиска страна, 
односно кон ВМРО-ДПМНЕ, а 
нивните барања конвергираат 
со една политичка партија, т.е. 
со СДСМ? Зошто истите луѓе 
што добиваа пари од УСАИД ги 
гледавме во првите редови на 
таканаречената „шарена рево-
луција“?
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Амбасадорот, исто така, ќе 
треба да им објасни на него-
вите надлежни дали со пари 
на американските граѓани во 
Македонија „создавал услови 
за здрава демократија“ преку 
поттикнување активности и 
спонзорирање обуки за проте-
сти? Ќе наведам само еден  при-
мер од 2015 година кога Сорос 
и УСАИД објавуваат „повик за 

акции“ во кој бараат од активи-
стите од „школата за граѓанско 
општество“ да даваат предлози 
за протести што ќе се плаќаат 
по 1.500 долари од идеја.  

За поширока илустрација на ра-
ботата на УСАИД од 2015 година 
ќе наведам уште еден пример: 
мисијата на УСАИД во Македо-
нија во јануари истата година, 
непосредно пред почетокот на 
протестите организирани од 
опозицијата за насилно уривање 
на власта, доделува 27 грантови 
на Соросови невладини органи-
зации во висина од 868.670 до-
лари. Проектите се предвидени 
да се спроведат во наредните 
12 до 18 месеци, а фондацијата 
Отворено општество на Сорос е 
задолжена да обезбеди „вмрежу-
вање, обуки и консултации на 
сите корисници на грантови“. 

Истите овие организации во 
изминатите две години ги гле-
давме како дејствуваат синхро-
низирано против власта и ис-
порачуваа барања до владата, 

вовед

кои во најголем дел се совпаѓаа 
со барањата на СДСМ. 

Верувам дека инспекцијата на 
Конгресот ќе биде уште поте-
мелна и уште попрецизна во од-
нос на расчистување на сомне-
жите, а ако ова се аргументите 
на амбасадорот со кои планира 
да се брани пред надлежните 
институции во САД, тогаш 
може само да претпоставиме 
каков ќе биде заклучокот на 
истражителите. �   

М а ке до ни ја ја жи вее 26. го ди на 
од не за вис но ста. Или, по до-
бро ка жа но, ја пре жи ву ва. Сте 

се пра ша ле ли зо што ја пре жи ву ва ме 
ме сто да ја жи ве е ме и ужи ва ме во неа? 
По ра ди со се ди те ли? Има ат до бар дел во 
при ка ска та, ама, ге не рал но, не... Си гур-
но е до „до маш ни те“га ле ни чи ња, ед на 
тре ни ра на тол па, ко ја со де це нии не кој 
од над вор ја га ли, ре а ни ми ра и ре дов но 
пот хра ну ва со глу по сти.

Ре ал но, не ли, ми нав ме по ве ќе од че тврт 
век, те жок и, во одре де ни де ло ви, ма чен, 
па би тре ба ло да се от пу шти ме мал ку. 
Та мам и др жа ва та, еко ном ски најм но гу 
и на стра на нај по треб но, трг на во ви стин-
ска на со ка. Ама, не, не би ва. Не ко му тоа, 
очиг лед но, не му од го ва ра. Исто ри ја та се 
по вто ру ва ли по вто ру ва на оваа поч ва, 
ка де што ед на ма ла гру па „нес по соб ни“, 
на стр ве ни ели ти сти, по ве де ни од ли чен 
ин те рес, по сто ја но стои на па тот на ед на 
це ла на ци ја. Се ка ко, при тоа по ткре пе на 

од ед на кон стант на гру па под др жу ва чи, 
со ци јал де мо крат ски че да со ис пран мо-
зок, скро е ни спо ред по тре би те на вр ху-
шка та, за вис на од по ну де ни те илу зи ја и 
ла га. Ин те рес но е што оваа со ци јал де мо-
крат ска та гру па, освен ра ко водс тво то, по-
ве ќе од две и пол де це нии е тол ку лес но 
ма ни пу ли ра на од еден грст из вр ту ва чи и 
ома ло ва жу ва чи на сѐ што не е соз да де но 
на и за „Па вел Ша тев“.

Ка ла пот на ши ре ње то глу по сти е ве ќе 
одам на над ми нат, за ед но со не го ва та 
за раз ност, но не и не го ви от рок на упо-
тре ба, кој, очиг лед но, е без вре мен ски и 
си гур но по ми ну ва кај ед на стан дард на 
„гра ѓан ска“ кон сте ла ци ја. Па ра до ксал-
но, но ток му кај не пис ме ни те „се ла ни 
и сто ка“ е одам на про чи та но сце на рио. 
Но, ова се ина кви, ма зо хи стич ки ти по ви, 
кои, ед но став но, ужи ва ат ко га не кој им 
про да ва „те сти си за бу бре зи“ и кои би 
пад на ле во де пре си ја и кри за ко га би 
пре ста на ла во о би ча е на та днев на до за 
на исти те бу да ла шти ни. Ја зна е те таа 
те о ри ја де ка љу бо вта, всуш ност, е са мо 

пу ста на ви ка. Е таа те о ри ја, кол ку и 
да е па те тич на и не ло гич на, до бро по-
ми ну ва во Ма ке до ни ја, об јас ну вај ќи ја 
ег зи стен ци ја та на ед на уште по па те-
тич на пар ти ја и не из мер на та љу бов и 
оправ ду ва ње за се кој иди от ски по тег 
од под др жу ва чи те.  Уште по ве ро јат но, 
се ра бо ти за Сток холм ски от син дром, 
ко га за лож ни ци те се по и сто ве ту ва ат 
со кид на пе ри те и ги оправ ду ва ат нив-
ни те по стап ки.

Светот на грдата и лажлива 
социјалдемократска матрица
„Ма трикс“ или „Ма три ца“ е филм што 
збо ру ва за лаж ни от свет во кој жи вее 
чо веш тво то во ид ни на та, стро го кон-
тро ли ран од ма ши ни те што соз да ва-
ат пре крас на илу зи ја за ви сти ни тост 
на еги стен ци ја та. Зна е те, ко га дел од 
ли ко ви те во фил мот го сфа ти ја ова, 
са каа да се вра тат во ма три ца та, за-
тоа што ре ал но ста и не бе ше тол ку 
ро зо ва. Во неа тре ба ше да се бо рат 
за по до бар жи вот.

За под буц ну ва чи те,  
мр шо јад ци те,  
кр во пиј ци те и  
за про це сот на  
де вал ва ци ја  
што го ми лу ва ат

Пишува | Љупчо Цветановски

ЛЕЗЕТОТ НА СОРОСОВАТА „МАТРИЦА“анализа

во еден по се бен, па ра ле лен свет со искри ве ни стан дар ди, не при кос но ве но и 
со де це нии вла де ат не га тив ни те и из вр ту ва чи те. Хи е рар хи ски ви со ка, по себ на, 
„со ле но“ пла те на со ци јал де мо крат ска ка ста што ег зи сти ра пре ку сен за ци о на
ли стич ко, же сто ко, до бро ко ор ди ни ра но и бе скру по лоз но ши ре ње про па ган
да. Де серт им е де вал ва ци ја та на про тив нич ки те пр вен ци, не за вис но од ко ја 
бран ша се. Не мо ра да сте во спро тив ни от та бор, до вол но е да има те по и на кво 
мис ле ње од про па ги ра но то на  СДСМ, а нај го лем грев е до кол ку тоа го со оп шту
ва те ар гу мен ти ра но. то гаш, мр шо јад ци те и не кро фи ли те ста пу ва ат на сце на, а  
ау ди то ри у мот, кој жи вее во „ко му ни стич ка та“ ма три ца, без лу бри кан ти ги гол та 
по ну де ни те по вра ќа ни ци. За тоа што ги ис пол ну ва, не ли...
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ста ну ва збор за кла сич ни пла те ни ци, истре ни ра ни „ку чи ња“, кои по 
ко ман да од не кол ку лу ѓе во сДсм хор ски, здру же ни во ор да се сас ну-
ва ат на се ко го што мис ли, збо ру ва и раз мис лу ва по и на ку од нив ни от 
то та ли та рен и пла те нич ки за ро бен ум, ве ли проф. д-р та ња Ка ра ка ми-
ше ва – Јо ва нов ска од Прав ни от фа кул тет во скоп је, ко ја мно гу па ти на 
сво ја ко жа го има по чув ству ва но гне вот на овие не до вет ни из вр ту ва чи 
и мр шо јад ци.

КАРАКАМИШЕВА-ЈОВАНОВСКА: Жал но е што во нај го лем дел ста ну ва 
збор за ин до ктри ни ра ни мла ди лу ѓе, кои, дел свес но, дел не свес но, 
одам на се фа те ни во мре жа та на ед но ум на та про па ган да и кои слу жат 
ка ко кла сич на ала тка за из вр шу ва ње на на ред би те да де ни од по ви со ки те 
пар ти ски стру кту ри. А тие, пак, нај ви со ки те сдсмов ски стру кту ри одам-
на функ ци о ни ра ат ка ко кла сич ни ма ри о не ти на стран ски от сце на рист. 
Це ли от си стем на ма ри о нет ска прет ста ва што ни се слу чу ва пред на ши те 
очи, а од ко ја жр тва сме си те што мис ли ме со сопс тве ни гла ви, и што 
од би ва ме да би де ме ста ве ни во уло га на ре кви зи ти и су по зи то рии во 
нив на та прет ста ва, е до бро изре жи ра на ма ши не ри ја, ко ја иден тич но 
функ ци о ни ра на се ка де во све тот, по себ но та му ка де што сце на ри стот 
Со рос има кон крет ни ин те ре си и по тре би. 
На иден ти чен на чин се ка де во зо ни те на ин те рес на Со рос се соз да ва ат 
иден тич ни ло кал ни вре скач ки и под буц ну вач ки гру пи, чи ја што единс-
тве на цел на дејс тву ва ње е да ги ома ло ва жу ва, да ги ди скри ми ни ра, да 
ги оцр ну ва и ди скре ди ти ра си те тие што мис лат раз лич но од ор да та. 
Ако ги пог лед не ме вре скач ки те ор ди што де мон стри ра ат про тив по-
ли ти ка та на Трамп, про тив по ли ти ка та на Ор бан, па и про тив Гру ев ски 
и нив ни те исто мис ле ни ци вед наш мо же да се ви ди де ка се ра бо ти за 
иста ма три ца, иста шко ла, иден тич ни при рач ни ци за бр зи обу ки и исти 
фра зи и по грд ни збо ро ви за ома ло ва жу ва ње и за ис ме ва ње важ ни по-
ли тич ки лич но сти. Исти от ор ке стри ран на пад го до би ва ат и си те тие 
што има ат сопс твен, ин ди ви ду а лен став и раз мис лу ва ње раз лич но од 
нив ни от збир на не ка кви „идеи“ што го со чи ну ва ат нив но то ор ке стри-
ра но то та ли тар но и мен тал но лу ди ло. 
Со ци јал ни те мре жи се нив ни от мег дан за тоа што, скри е ни во сво и те 
со би, со та ста ту ра та пред се бе, се чув ству ва ат нај сил ни. Ако не се пред 
та ста ту ра, то гаш пре фе ри ра ат друж ба са мо со сво и те исто мис ле ни ци. 
Не се дру жат и не ко му ни ци ра ат со тие што мис лат по и на ку од нив. Ду ри 
и це лос но ги изо ли ра ат. За овие лу ѓе единс тве ни „при ја те ли“ се тие 
во чи е што оп кру жу ва ње се чув ству ва ат нај па мет ни. На вод но, се бо рат 
за пра ва та на дру ги те, се бо рат за не ка ква де мо кра ти ја, а, всуш ност, 
се вка ла пе ни ма ли ло кал ни хит лер чи ња, на кои не дај Бо же да им се 
да де мал ку моќ. Со мал ку моќ то та ли тар ни от ум во кој се за ро бе ни им 
пре рас ну ва во то та ли тар на мре жа во ко ја мо ра си те да би дат зап ле-
тка ни и си те да би дат зга зе ни од нив ни те чиз ми. И не слу чај но ве лат 
де ка во нај го лем дел ма ли хит лер чи ња се де ца та што израс на ле од 
се мејс тва што ја ве ли че ле ко му ни стич ка та иде о ло ги ја и ед но у ми е то 
ка ко цен трал на оска око лу ко ја се дви же ло и це ло то нив но вос пи ту ва ње. 
Тоа се ге не ра ции де ца, чи и што ро ди те ли ни ко гаш не ма ле ни ка ква љу бов 
кон сво ја та та тко ви на, про сто, ро ди те ли што ја пре зи ра ле Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја, за кои Ср би ја или сѐ што е над Ср би ја би ле „зем ји те на 
нив ни те со ни шта“. Кај овие лу ѓе не по сто јат збо ро ви те љу бов кон Ма-
ке до ни ја и љу бов кон сѐ што е ма ке дон ско. Тоа се лу ѓе што во се ко ја 
при го да плу ка ат по ви стин ски те па три о ти, кои ја са ка ат сво ја та та тко ви-
на, би деј ќи се чув ству ва ат исфру стри ра но што кај нив не по сто јат та кви 
чув ства. Овие лу ѓе не ма ат ни ка кви по зи тив ни чув ства за ма ке дон ски от 
иден ти тет, за ма ке дон ска та тра ди ци ја, за ма ке дон ска та цр ква... За нив 
Ма ке до ни ја, бу квал но, не зна чи ни што. Тоа се лу ѓе одам на оту ѓе ни од 
сво јот род, од сво ја та исто ри ја, де неш ни на и ид ни на. Тоа се лу ѓе на кои 
не мо же да им се об јас ни што зна чи да се љу би сопс тве на та та тко ви на 
би деј ќи на таа те ма нив ни те уши се глу ви, ота пе ни, не моќ ни. Тоа се 
лу ѓе што не ма ат ни ту ем па ти ја кон Ма ке до ни ја и Ма ке дон ци те, би деј ќи 
за нив да се би де Ма ке до нец не е ни што гор до и до сто инс тве но, ту ку 
срам но и гр до. За нив се ко ја дру га на ци ја, се ко ја дру га др жа ва, се кој 
друг на род е по до бар од ма ке дон ски от. И да не се за ла жу ва ме. Овие 
нив ни чув ства се не што што не мо же да се по пра ви. Тие се за се ко гаш 
за гу бе ни. За нив не по стои лек.

КАРАКАМИШевА-ЈовАНовСКА: 
ИдеНТИЧНИ СоРоСовИ ЛоКАЛНИ 
вРеСКАЧКИ И ПодБУЦНУвАЧКИ 
ГРУПИРАЊА

анализа

Ар но ама, ед на иста та ква ма три ца се 
соз да де и во Ма ке до ни ја. Ов де, ед на 
над во реш но пот по мог на та гру па од 
де се ти на не та лен ти ра ни илу зи о ни сти 
и из вр ту ва чи ста ви под сво ја кон тро-
ла мно гу ил ја ди гра ѓа ни, кои, про сто, 
ужи ва ат во нив на та при ка ска. Во неа, 
тие се нај у ба ви те, нај па мет ни те, нај-
по са ку ва ни те...

Евтин филм, кој до бро се про да ва во 
Ма ке до ни ја и кој фан та стич но по ми-
на кај си те тие што по са ку ва ат ва кви 
из мис ле ни атри бу ти. Во ре ал на та Ма-
ке до ни ја, пак, ка де што тре ба да сра-
бо тат за да за ра бо тат, да се по тру дат 
за да ус пе ат и да се из ма чат за да одат 
на пред, овие со ци јал де мо крат ски ша-
ре но бој ни че да се раз о ча ра ни, ни кој 
не им обр ну ва вни ма ние, ни кој не го 
пре поз на ва нив ни от „огро мен“ по-
тен ци јал, ни ту им приз на ва де ка се 
нај у ба ви, нај ум ни и нај по са ку ва ни. 
За тоа, тие не им ве ру ва ат на „дру ги те“, 
кои та ка ги опре де ли ја и обе ле жи-
ја ток му нив ни те мен то ри и ју риш-
ни ци. Та ка, тие дру ги те ла жеа де ка 
За ев е во Берн и ну ди и со две ра це 
про да ва дво ја зич ност, де ка ја бен ди-
сал фе де ра ли за ци ја та на Швај ца ри ја, 
де ка сре де еми си ја ве тил и отво ра-
ње на Уста вот... Во нив на та ма три ца, 
скро е на и сток ме на са мо за нив, ко жа 
во ко ја се чув ству ва ат нат про сеч но 
и над ма ке дон ски уба во, ви сти на та 
е по и на ква, па за тоа и не им ве ру ваа 
на збо ро ви те што из ле гу ваа од уста та 
на нив ни от ли дер. На тсин хо ри ни за-
ци ја та ја из вр ши ја на „Па вел Ша тев“ 
(ве ро јат но со гла со ви те на Ри стиќ и 
на Та сев ски), па им заз ву чи по и на ку, 
ми лоз вуч но, не ба ре пее за ус пе си те на 
Ма ке до ни ја и на Ма ке до не цот. А тоа 
да ти би ла ба ла да, ко ја ин стру и ра ни те 
не ја раз браа и не ја раз би ра ат, за тоа 
што не им од го ва ра...

Партија во која владеат 
извртувачите и мршојадците
Со де це нии ед на иста пар ти ја функ ци о-
ни ра спо ред ед на иста ма три ца. Гр да, но 
уста но ве на, ма три ца што вле зе во сво е то 
креш чен до. Во тој свој зе нит, свес но и со 
умис ла, ед на пос тко му ни стич ка твор ба 
ве ќе тре та го ди на по ред ин тен зив но ја 
гло да ид ни на та на сопс тве на та зем ја. 
Најм но гу и за тоа што не ја ни чув ству ва 
за сво ја, а и за тоа што та ка им ка жа ле од 
над вор. Уште по страш но, за тоа што жа-
ли по власт. За овие три го ди ни, иста та 
таа пар ти ска „на пра ва“, пре ку сво и те 
без о браз ни дејс тва ја вра ти др жа ва та 
на зад за де се ти ци го ди ни. Бе скру по лоз-
но и без срам, пер де и дру ги сал та на ти, 
иста та таа ан ти на ци о нал на стру кту ра 
удри по те ме ли те на сопс тве на та на ци-
ја, иден ти тет, ја зик и др жа ва. Та му ка де 
што „вла ста ги оправ ду ва средс тва та“, 
очиг лед но, не ма про стор за ком про мис. 
За на ци о нал но чув ство, уште по мал ку.

Во тој по се бен свет со искри ве ни стан-
дар ди, кои се до бри са мо до кол ку се 
на мет на ти и одо бре ни од нив, вла де ат 
не га тив ни те и из вр ту ва чи те. Хи е рар хи-
ски ви со ка, по себ на, „со ле но“ пла те на 
со ци јал де мо крат ска ка ста, ко ја ег зи сти-
ра пре ку сен за ци о на ли стич ко, же сто ко, 
до бро ко ор ди ни ра но и бе скру по лоз но 
ши ре ње про па ган да. Од раз ли чен тип. 
Во де ни се од ед на единс тве на пре ми са 
– сто па ти по вто ре на та ла га ста ну ва ви-
сти на. Та ка, ко га се ра бо ти за број ки, ед но 
од де ле ние (кај ча до рот) ги из мис лу ва, 
дру го што мо же по сен за ци о на ли стич ки 
ги па ку ва, а тре то то пре ку Со ро со ви те 
ме ди у ми и пер а ги ши ри пре ку сво и те 
ка на ли, мре жи, ба ри и мо чу ри шта. Зна-
е те, 500.000 фан то ми, 600.000 рас е ле ни, 
не по стој на по бе да со 612.00 гла со ви на 
из бо ри те итн. И та ка, „верг ла ат ли верг-
ла ат“, нон стоп. Аман...

Де серт, пак, им е де вал ва ци ја та на про-
тив нич ки те пр вен ци, не за вис но од ко ја 
бран ша се. Не мо ра да сте во спро тив ни-
от та бор, до вол но е да има те по и на кво 
мис ле ње од про па ги ра но то од СДСМ, а 
нај го лем грев е до кол ку тоа ар гу мен ти-
ра но го со оп шту ва те. То гаш, не ви бе га 
ма кси мал но „наб љу ду ва ње“ од мр шо јад-
ци те, по тка ста на спо ме на та та, из вр ши-
те ли што ќе го дем нат се кој ваш че кор и 
збор и ќе жи ве ат за шан са да го из вр тат 
и зло у по тре бат ка жа но то. А лу ѓе то се 
лу ѓе, па ко га и да е, ќе ка жат не што, не 
мо ра ни по греш но. До вол но е да би де 
двоз нач но. Па и да не е, ќе го до об ли ку-
ва ат, исфи лу ва ат и на пра ват да би де. Сѐ 
за сво и те по тре би и по са ку ва ни от ефект 
за „ча до рот“, кој тоа сил но го це ни и уште 
по до бро го пла ќа. Про ве ре но...

Во се кое вре ме, во три сме ни, има те не кол-
ку од де ле ни ја на ва кви про фе си о нал ни 
мр шо јад ци, кои буд но во ја то го сле дат 
дви же ње то и збо ро ви те на про тив нич ки те 
пр вен ци. Дру ги те по бра ти ми по про фе си-
о нал ност, пак, тоа го пра ват од зем ја, во 
глут ни ца. По кри ва ат сѐ за, не дај бо же, да 
не про пу штат не ко ја двоз нач на ре че ни ца 
или гри ма са, „ми нус“ кој мо же да ги чи ни 
мно гу ска по при след ни от ам ба са дор ски 
грант за „сло бо да та“ на ме ди у ми те. Впро-
чем, ко га по до бро ќе раз мис ли те, тоа и е 
сло бо да,  ви стин ски рај за нап ла та, до лар-
ска нир ва на од пу сто ко ри сте ње не чи ја 
при род на дар ба. Ла жат, ку дат, се чат, из вр-
ту ва ат и при тоа ги ко ри стат са мо сво и те 
не кро фил ски и мр шо јад ски спо соб но сти, 
а за воз врат до би ва ат бас нос лов но мно гу 
„приз на ни ја“. На стра на, зе ле ни...

На овие не до вет ни че да воз љу бе ни во 
Со ро со ва та ка са, нај го ле ма сла бост им 
е де вал ва ци ја та на лич но ста. Ко ја и да е, 
ка ква и да е. По ли ти чар, про фе сор, дип-
ло мат, актер, но ви нар, су ди ја, об ви ни тел, 
по ли ца ец. Па и хи ги е ни чар да е, ако им 
пре чи на ка у за та, мо ра да се ома ло ва жи, 
ма кси мал но. При тоа, дејс тву ва ат обрат но 
про пор ци о нал но (да, за „обрат но“ зна ат 
си те). Кол ку што е по го лем не го ви от реј-
тинг кај гра ѓа ни те и кол ку што е по сил-
на не го ва та ар гу мен та ци ја на нив ни те 
глу по сти, тол ку е и по ви со ка це на та за 
ус пе хот на не го ва де вал ва ци ја. Не, не во 
сре бре ни ци, овие че да мно гу до бро зна ат 
де ка сре бро то сла бо стои на па за рот, па 
си нап ла ќа ат во по исп лат ли ви ме та ли. 
Не мо ра да би дат бла го род ни, де ка не 
со од вет ству ва ат со нив на та ду ша...

Уште по ин те ре сен е фе но ме нот на по дат-
ли во ста на овие ома ло ва жу вач ки ак ции 
кај из бра ни от ау ди то ри ум, кој со огро мен 
ќеф и без лу бри кан ти ги до че ку ва и гол та 
овие тре ток лас ни по вра ќа ни ци. Де ка ги 
ис пол ну ва...

Чуму соросоидите удрија по Јовановски?
Вла до Јо ва нов ски 
бе ше са мо пос-
лед ни от во ни-
за та, ве ру вај те, со 
га ран ци ја, при ка-
ска та ќе има про-
дол же ние. Пред 
ка но на да та на 
про фе си о нал ни-
те мр шо јад ци, 
чо ве кот, на ви сти на, згре ши, има ше фан та стич но 
ин терв ју на ТВ „Но ва“, пол но со ма ке дон шти на. Се-
ри оз на гре шка. Ако се сом не ва те, еве са мо мал дел 
од по ен ти те на Јо ва нов ски во еми си ја та „Око“ на 
Пе тре ски. „Ако др жа ва та е обезг ла ве на, оста ну ва 
гра ѓа ни те да ја зе мат прав да та во свои ра це“. Или: 
„Не може секој да ни попува за демократија, да се 
меша во внатрешната политика и да ги извртува 
фактите“. Мо же би, се пак, најм но гу ги на вре ди не го-
ви от ко мен тар за бел ги ски от пал ја чо и иди от Пи тер 
Ван ха у те, кој  на мно гу ша ре ни че да им е идол и гу ру, 
а ко му Јо ва нов ски пре ку со ци јал ни те мре жи му по-
ра ча: „Ван ха у те да си ба ра ша ре но џам че“. Стра шен 
грев, кој го ис праа со пос лед на та „про фе си о нал на“ 
офан зи ва на не до вет ни те. Да, исти те тие што во 
ста ту сот на Вла до из мис ли ја вој на и се рас па ме ти-
ја, а ед но вре ме но за те ро ри сти те од Ди во На се ље 
пи шаа де ка дош ле да др жат прес-кон фе рен ци ја. И 
ја откри ја Аме ри ка. Да, ма ке дон ски про фе си о нал ни 
ино ва то ри на кои Тес ла, Еди сон, па и Га ли лео мо же 
да им по за ви ди. Прв пат во исто ри ја та, све тот чу де ка 
„ка лаш ни ков“ е дел од „про фе си о нал на“ опре ма за 
од др жу ва ње прес-кон фе рен ции. Кол ку по ве ќе, тол ку 
по до бар звук и сли ка?! Абре иди о ти ни за ед ни, исти те 
тие „тон ци“ и те ро ри сти што дој доа за да се „сли ка-
ат“ на прес-кон фе рен ци ја ви уби ја осум по ли цај ци, 
бра ни те ли, кои беа не чии та тков ци, си но ви, бра ќа и 
дру га ри. Абре Ма ке дон че, под вид на ед на на ци ја, ма-
кар и про фе си о нал но. Мно гу е, ма кар и за тие па ри...

Но кон су мен ти те на ва кви те по вра ќа ни ци и иди от ски 
ра бо ти мо жат да би дат мир ни. Во оп што не ка не се гри-
жат, мр шо јад ци те ќе про дол жат да ги опс лу жу ва ат со 
из вр ту вач ки те спе ци ја ли те ти на де вал ва ци ја на дру ги 
раз бу де ни че да, тие од ро дот Ма ке дон ци, кои не са ка ат 
про ме на на име, зна ме, хим на, друг ја зик итн. Си гур на 
цел е след ни от Ма ке до нец или Ма ке дон ка што ќе се 
дрз не да удри по не кое нив но дејс тво. Кол ку ќе би де 
по ус пе шен им па ктот на Ма ке до не цот, тол ку ре ак ци ја 
на мр шо ја де цот ќе би де по су ро ва и по о ма ло ва жу вач ка 
за ка тар зи чен ќеф на Ма ке дон че то.

Ти пу вај те, кој ќе би де след ни от? За нив на го ле ма 
жал, има мно гу кан ди да ти, це ла пле ја да Ма ке дон ци, 
ко ја си ги са ка др жа ва та и на ци ја та и си ги по чи ту-
ва исто ри ја та и иден ти те тот. Бла го да ре ние, пак, на 
де це ни ска та под ло же ност на ин до ктри на ци ја од 
из вр ту ва чи те, дел од на ци ја та ги вос при е ма овие 
пра вед ни ци ка ко за ста ре ни, ана хро ни изро ди. Да, 
крај но вре ме е не кој да им ја сме ни ди оп три ја та и 
да ги из не се од на мет на та илу зи ја и ма три ца. Кол ку 
и ре ал но ста да би де бол на за нив. И тре ба да бо ли. 
Мо же би са мо та ка ќе сфа тат де ка се жи ви, на стра на 
пре ла жа ни. Ма ке дон ци... 
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И з ја ви те и ин фор ма ци и те што 
прет хо деа и сле ду ваа на сред-
ба та на Зо ран За ев со Али Ах-

ме ти во Ма ла Ре чи ца са мо ги по твр ди 
нај а ви те де ка се ра бо ти на ис пол ну-
ва ње на до го во ре ни те фа зи за фе де-
ра ли за ци ја та на др жа ва та, ко ја вр ху-
шка та на СДСМ и парт не ри те од Бе са 
ја на ре ку ваа „ре де фи ни ра ње“, а за што 
„Ре пуб ли ка“ пре ду пре ду ва ше уште од 
април ми на та та го ди на.

„Ре пуб ли ка“ об ја ви де ка про це сот на 
фе де ра ли за ци ја е поч нат и де ка За ев 
ја има за ло же но уни тар но ста на др-
жа ва та. Уште то гаш пи шу вав ме де ка 
про це сот за кој уште то гаш има ше „бе-
са“ од За ев, ќе се од ви ва во три фа зи, 
кои ќе се во ве ду ва ат и ис пол ну ва ат 
етап но во след ни те не кол ку го ди ни.

Фа за 1
Со пр ва та фа за е оп фа те на зго ле ме на 
упо тре ба на ал бан ски от ја зик ка ко 
офи ци ја лен ја зик, пр во во без бед-
нос ни от се ктор и во ин сти ту ци и те, 
пред сѐ во по ли ци ја та и во ар ми ја та, 
но и по дел ба по фе де рал ни еди ни ци, 
кан то ни, од нос но раз ви ва ње на оп-
шти ни те во „по на пре ден си стем на 
са мо у пра ву ва ње“.

Фа за 2
Во вто ра та фа за тре ба да се во ве де 
дво ја зич ност на це ла та те ри то ри ја 
на др жа ва та. Во ед но, на ал бан ски те 
пар тии при „по дел ба на ко ла чот на 
вла ста“ им се ну дат ин сти ту ции и 
функ ции. Од ед на стра на, ве те ни се 
функ ции ка ко пре тсе да тел на Со бра-
ни е то, пре ми ер или пре тсе да тел на 
др жа ва та. Пре ку ин сти ту ци и те, пак, 
ќе би дат до де ле ни без бед нос ни те ре-

со ри МВР, по тоа ДБК, БЈБ, ка ко и фи-
нан си ски те стол бо ви УЈП, Ца ри на та… 
Во оваа фа за би тре ба ло да се од ви ва 
и  ад ми ни стра тив но по вр зу ва ње на 
фе де рал ни те еди ни ци.

Фа за 3
Тре та та фа за би зна че ла са мо фор-
ма ли зи ра ње на фе де ра ли за ци ја та 
на др жа ва та.

По че ток на фа зи те
По ра ки те што беа ис пра те ни од Ма ла 
Ре чи ца, по сред ба та на За ев и на Ах-
ме ти, во дат ток му кон ре а ли за ци ја на 
пр ва та фа за. Но, кол ку и да се оби ду-
ва се га За ев „да се др жи“ до Уста вот, 
пред јав но ста из ле гу ва ат раз ли ки те 
во тол ку ва ња та за тоа што е, а што 
не е устав но,  за што За ев, тол ку ело-
квент но по со чи де ка не е сѐ за тво ре но 

„ако оста нат отво ре ни ду ри и одре де ни 
пра ша ња...“ и де ка и на та му ќе се де ба-
ти ра за упо тре ба та на ја зи кот. Се пак, 
глав на та по ра ка што ја упа ти За ев од 
Ма ла Ре чи ца е де ка се за тво ре ни пра-
ша ња та ме ѓу се ал бан ска та пла тфор ма 
и пла тфор ма та со ко ја За ев во из бор-
на та тр ка нај а ву ва ше дво ја зич ност и 
кан то ни за ци ја. Ток му во таа на со ка, но 
и во на со ка на етап но то спро ве ду ва ње 
на по дел ба та од пр ва та фа за, од пред 
шта бот на ДУИ За ев на бро ја де ка се 
раз го ва ра ло за ја зи кот и за пре рас-
пре дел ба на бу џе тот, од нос но, ка ко 
што ве ли За ев, „устав ни ре ше ни ја во 
функ ци ја на но ви от за кон за упо тре ба 
на ја зи ци те, кој тре ба да се до не се“.

За е ви от акту е лен обид да по ка же по-
чит кон Уста вот, се пак, е по и на ков од 
тоа што го нај а ву ва ат дру ги те не го ви 
парт не ри, но не зна чи де ка не ма да го 
сме ни ста вот во на та мош ни те фа зи. 
Осо бе но што еден од тие што ра бо те-
ле на ба ра ња та на ДУИ, про фе со рот 
Ос ман Ка дриу, са ми от по со чу ва де ка, 
спо ред тоа за што бил кон сул ти ран, 
се ба ра ин тер вен ци ја во чле нот 7 од 
Уста вот, ка де што ма ке дон ски от ја зик 
се на ве ду ва ка ко офи ци ја лен на це ла-
та те ри то ри ја на зем ја та, а за офи ци-
ја лен ја зик и пис мо се сме та и ја зи кот 
што го го во рат нај мал ку 20 про цен ти 
од гра ѓа ни те. Спо ред Ка дриу, во ба-
ра ња та се наг ла су ва де ка во Уста вот 
тре ба да би де на ве де но де ка ста ну ва 
збор за ал бан ски от ја зик.

За ев во Ма ла Ре чи ца откри и де ка ги 
„ис пег ла ле“ раз ли ки те за раз вој на оп-
шти ни те, нив но то фи нан си ра ње и „по-
на пре ден си стем на са мо у пра ву ва ње“. 
По не го ви те ве ту ва ња од Швај ца ри ја за 
кан то ни, нив но функ ци о ни ра ње и за 
тоа ка ко би ги спро вел во Ма ке до ни-
ја, за не го не ма проб лем со иде ја та од 
ти ран ска та пла тфор ма за рам но мер-
на рас пре дел ба на бу џе тот. Од нос но, 
па ри те од бу џе тот рам но мер но да се 
по де лат по оп шти ни те, за тие (ид ни-
те кан то ни) да ги ра ко во дат ка ко што 
зна ат или, по точ но, ка ко што са ка ат. 
Поз на то е ве ќе де ка За ев по ну ди де-
цен тра ли за ци ја во ко ја оп шти ни те би 
има ле и сво ја по ли ци ја и свое во де ње 
на ма тич на та еви ден ци ја, па не из не-
на ду ва до да вка та де ка тој со др жав ни 
па ри би ја фи нан си рал и нив на та „не за-
вис ност“. Ду ри и до го ва рал „кон трол но 
те ло“ за тоа ка ко ќе се де лат па ри те.

За кон за отво ра ње на  
вто ра та фа за
Иа ко тој се га пре мол чу ва, пар ти и те 
ги ин фор ми ра ат ме ди у ми те де ка ме ѓу 
глав ни те ба ра ња е упо тре ба та на ја зи-
кот ток му во без бед нос ни от си стем, со 
ак цент на тоа и амб ле ми те на без бед-
нос ни те си ли и ко ман да та да би дат дво-
ја зич ни. Се то тоа е на ве де но во пр ва та 
фа за од фе де ра ли за ци ја та.

Но, уште отсе га, пре ку до го во ри те за 
ид но то за кон ско ре ше ние за ја зи ци те 
што се по са ку ва, се пре го ва ра и за де-
ло ви те што за фа ќа ат во вто ра та фа за 
на фе де ра ли за ци ја та. Ка дриу, еден од 
про фе со ри те што ДУИ ги кон сул ти ра ла 
за устав но ста на не кои ба ра ња, ве ли де ка 
се ра бо ти за за кон ско ре ше ние за ја зи-
ци те во кое се ба ра дво ја зич ни таб ли на 
си те др жав ни ин сти ту ции, дво ја зич ни 
па то ка зи, пе ча ти, а ме ди у ми те до да ва ат 
и дво ја зич ни банк но ти.

За ев, спо ред Ка дриу, „пег лал“ за кон со 
кој, до кол ку пре тсе да ва чот на Со бра-
ни е то е Ал ба нец,  пле нар ни те сед ни ци 
би се во де ле на ал бан ски ја зик. Спо ред 
исто то ре ше ние, чле но ви те што се ет-
нич ки Ал бан ци во Вла да та не са мо што 
на сед ни ци те ќе го во рат ал бан ски ја зик, 
ту ку и до кол ку пре тсе да ва чот на сед ни-
ца та на Вла да та е ет нич ки Ал ба нец, таа 
ќе се во ди на ал бан ски ја зик. Од нос но, 
За ев и не го ви те пег ла ле ре ше ни ја за 
вто ра та фа за од не го во то „ре де фи ни-
ра ње“ до го во ре но со БЕ СА.

И до де ка За ев нас ме ан по ра чу ва де ка 
ра бо та та за ја зи ци те е за вр ше на, ду ри 
и Ос ман Ка дриу по со чу ва де ка нај проб-
ле ма тич но би ло ба ра ње то за ал бан ски 
ја зик во суд ска та власт и овоз мо жу ва ње 
суд ска по стап ка да се во ди на ал бан-
ски ја зик. И се га ал бан ски от ја зик во 
судс тво то се ко ри сти до кол ку не кој од 
учес ни ци те во по стап ка та е ет нич ки Ал-
ба не ц. Но, ба ра ње то да се во ди по стап ка 
на ал бан ски ја зик не е ни што дру го, 
ту ку фор ми ра ње па ра ле лен суд ски си-
стем, кој би функ ци о ни рал са мо на ал-
бан ски ја зик, за да мо же по лес но да се 
од вои по фор мал на та фе де ра ли за ци ја.

Ако не ко ј не мо же да ги спои, пак, ба-
ра ња та за ја зи кот и за по дел ба та со 
бо жем на та гри жа за евро ат лан ски те 
на пре ду ва ња за кои се пре го ва ра ло, 
мо ра да се раз бе ре де ка тие слу жат  

ка ко ма ска за пог ле ди те и од над вор 
и од на тре де ка ста ну ва збор за до го-
вор што ќе обез бе ди „прос пе ри тет 
и ид ни на“, а не за но ви дра стич ни 
по дел би.

За ев, се пак, ја „сви тка 
кич ма та“
Ова пре го ва ра ње се га за ал бан ски-
те  пот пи си што би му овоз мо жи ле 
ман дат на За ев за фор ми ра ње вла да е 
про дол же ние на не го во то ве ќе до го-
во ре но дејс тву ва ње. За ев и вр ху шка та 
на СДСМ не ма ат по тре ба да глу мат 
де ка се га „отво ре но раз го ва ра ат за 
проб ле ми те и за иде и те“ би деј ќи про-
це сот за на ру шу ва ње на уни тар но ста, 
кој си го на ре ку ва ат ре де фи ни ра ње, 
им е поч нат мно гу по ра но. От ту ка, и 
си те ид ни че ко ри за „ре де фи ни ра-
ње“ се од на пред де фи ни ра ни и за нив 
е да де на бе са. За ев со ва кви те, се га 
јав ни пре го ва ра ња на до го во ре но-
то од Рам ков ни от до го вор, на не су ва 
огром на и не по прав ли ва ште та на 
уни тар но ста на др жа ва та. Но, чо ве-
кот што пре го ва ра за уни тар но ста на 
др жа ва та ве ќе е поз нат по не го ва та 
из ја ва де ка „тре ба не кој пат и да 'сви-
тка ме кич ма'“ ко га се ма ке дон ски те 
ин те ре си во пра ша ње.

Ко га „Ре пуб ли ка“ пред ед на го ди на 
ги об ја ви фа зи те на про це сот на фе-
де ра ли за ци ја за што е да де на бе са,  
на пи ша де ка „Цвр сти на та на 'кич ма-
та' 25 го ди ни го за чу ва уни тар ни от 
ка ра ктер на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, 
но и дол го трај но ста на бор ба та за 
име то и за ма ке дон ски от иден ти тет. 
Неј зи на та цвр сти на не ус пеа да ја скр-
ши ни кој од над вор. Сѐ до до а ѓа ње то 
на по ли тич ка та сце на во Ма ке до ни ја 
на еден чо век што за се бе ве ли де ка 
е црп нат од ни ва од бо га за да во ди 
по це на на сѐ“.

„Ви тка ње то на кич ма та“ на кое се од не-
су ва оваа оце на, за жал, се га се од ви ва 
пред очи те на це ла та јав ност. 

Заев ја почна федерализацијата на Македонија
ПРВАТА ФАЗА ДОГОВОРЕНА ВО МАЛА РЕчИЦА Зо ран За ев, од Ма ла Ре чи ца, и 

офи ци јал но го нај а ви по че то кот 
на ре а ли за ци ја та на пла нот за 
ре де фи ни ра ње на др жа ва та. Без 
ни ка кви кон сул та ции со членс тво
то, без под др шка од гла са чи те и 
да ле ку од очи те на јав но ста, се 
впу шти во опас на аван ту ра ре ша
вај ќи се сам да ја крои суд би на та 
на Ма ке до ни ја и на Ма ке дон ци те

актуелно

Пишува |  
Наум Стоилковски
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вМРо е преторијанската гарда на македонскиот народ
ИН ТЕРВ ЈУ: ЛАМ бЕ АР НА У ДОВ, чЛЕН НА ИК НА ВМРО-НП

низ исто ри ја та се по ка жа ло де ка ко га тре ба да ѝ на ште тиш на 
ма ке до ни ја, пр во тре ба да го сре диш вмро, ама по ра ди на
ши от ка ра ктер и вер ба, тоа е не воз мож на ми си ја. се оби де ле 
и мно гу по моќ ни, по сил ни и по па мет ни да удрат на вмро и на 
ма ке до ни ја, и за вр ши ле та му ка де што им е ме сто то – по ра зе ни 
до но га, ве ли Ар на у дов

Разговараше | Ненад Мирчевски 
Фото | Александар Ивановски

ИНТеРвЈУ

� По ми наа два и пол ме се ца од из бо-
ри те. На пра ви вте ли вна тре пар ти-
ска ана ли за? Не до би вте ни ту ед но 
пра те нич ко ме сто иа ко оче ку ва вте 
15, но осво и вте 25.000 гла са, а со тоа 
ус пе а вте да ѝ од зе ме те не кол ку пра-
те ни ци на ВМРО-ДПМНЕ. За до вол ни 
ли сте од по стиг на то то? 
АР НА У ДОВ: ВМРО-На род на пар ти ја во 
ко ја би ло фор ма да из ле зе на из бо ри, 
са ма или во ко а ли ци ја, ни ко гаш не го 
пра ви тоа за не ко му да на ште ти, на про-
тив тоа е мож ност за да ги афир ми ра ме 
на ша та по ли тич ка пла тфор ма и про гра-
ма со кои ќе ги убе ди ме гла са чи те да 
ни да дат ман дат, а ние да ги оправ да ме 
нив ни те оче ку ва ња.

За овие из бо ри имав ме по ве ќе оп ции. 
За жал, ка ко што се по ка жа по доц на, 
из брав ме да оди ме ка ко трет блок би-
деј ќи сон да жа та на те ре нот по ка жу ва ше 
де ка има про стор за та кво дејс тву ва ње.

И по крај тоа што осво ив ме 25.000 гла са, 
кои се на ши тра ди ци о нал ни, не сме ги 
зе ма ле од ни ко го, не ус пе ав ме да осво и-
ме пра те нич ко ме сто. Ма ла уте ха за нас 
прет ста ву ва тоа што и на та му оста нав ме 

тре та по ли тич ка оп ци ја во ма ке дон ски-
от по ли тич ки блок, што об је ктив но е 
мно гу да ле ку за да ни при чи ни за до-
волс тво. 

Ме ѓу тоа, со се ма е точ но би деј ќи број-
ки те, кои се не по бит ни фа кти, по ка-
жу ва ат де ка до кол ку ВМРО-ДПМНЕ и 
ВМРО-На род на пар ти ја оти деа за ед но 
на из бо ри те, ре зул та ти те ќе беа со се ма 
по и на кви во ко рист на таа ко а ли ци ја. Во 
три из бор ни еди ни ци ВМРО-ДПМНЕ ќе 
има ше уште по еден пра те ник по ве ќе од 
СДСМ, а во пет та та из бор на еди ни ца по 
еден по ве ќе од Бе са, што пра ви 55 ман-
да ти за ВМРО-ДПМНЕ и ВМРО-На род на 
пар ти ја, 46 за СДСМ и 4 за Бе са. Ако на 
тоа го до да де ме и пси хо ло шки от ефект 
што ќе се ма ни фе сти ра ше на оп шта та 
из бор на ат мо сфе ра, Ма ке до ни ја ве ќе 
одам на ќе има ше Вла да.  

За нас оста ну ва да ја рас чи сти ме ди ле-
ма та да ли гла са чи те кри во ни ка жу ва ат 
или ние по греш но ги раз би ра ме. 

� Иа ко не учес тву ва те во пре го во ри те 
и во па за ре ња та за фор ми ра ње но ва 
вла да, при сут ни сте по стиз бор но на 

по ли тич ка та сце на ка ко дел од опо зи-
ци ска та ко ре о гра фи ја. ба рем та ка ве 
прет ста ву ва ат опо зи ци ски те ме ди у-
ми ко га си пра ват ве се ла ма те ма ти ка 
со 612.000 опо зи ци ски гла са со кои му 
да ва ат блан ко-под др шка на За ев да ја 
рас про да ва др жа ва та. Стои ли ВМРО- 
НП зад од лу ки те на За ев осо бе но ко га 
пре го ва ра за ал бан ска та пла тфор ма?
АР НА У ДОВ: ВМРО-На род на пар ти ја ве ќе 
по дол го вре ме дејс тву ва ка ко опо зи ци-
ска пар ти ја со свој пре поз нат лив про фил 
и иден ти тет, кој е по дед на кво кри ти-
чен и кон вла ста и кон опо зи ци ска та 
СДСМ. Вбро ју ва ње то на на ши те гла со-
ви на сме тка та на СДСМ е не о држ ли во 
би деј ќи ние, а и оста на ти те од тре ти от 
блок, на сво и те на ста пи во кам па ња та 
се прет ста вив ме ка ко по се бен по ли тич-
ки суб јект и на ши от број гла со ви ни 
при па ѓа са мо нам. Хи по те тич ки по ста-
ву вам ед но пра ша ње, ако СДСМ има ше 
51 пра те ник, а оста на ти те и по ве ќе од 
700.000 гла са, да ли ва ка ќе ре зо ни ра ше. 
Си гу рен сум не. Ина ку, за што беа тол ку 
еу фо рич ни нив ни те прос ла ви по пр вич-
ни те ре зул та ти од из бо ри те или уште 
по ве ќе зо што тол ку же сто ко се бо реа 
за по стиз бо рен ин же не ринг и прег ла-
су ва ње са мо за ед но пра те нич ко ме сто.

ВМРО-НП стои зад од лу ки те са мо на 
сво и те пар ти ски ор га ни и на ли де рот 
Љуб чо Ѓе ор ги ев ски, а ни ка ко зад ко ја 
би ло од лу ка на За ев, а нај мал ку за ал-
бан ска та пла тфор ма. 

� При фа ќа те ли бри ше ње на уни тар-
ни от ка ра ктер на др жа ва та и во ве-
ду ва ње гра ѓан ски кон цепт, ка ко што 
за го ва ра ат СДСМ и Со ро со ви те нев ла-
ди ни ор га ни за ции? 
АР НА У ДОВ: Во пре ам бу ли те на си те 
по ли тич ки пар тии од ма ке дон ски от 
блок стои де ка ќе се за ла га ат за уни-
тар на Ма ке до ни ја, што е ос тва ру ва ње на 
ве ков ни от сон за не за вис на сопс тве на 
др жа ва, па та ка и во пре ам бу ла та од 
ста ту тот на ВМРО–НП глав но ме сто за-
зе ма уни тар ни от ка ра ктер на др жа ва та 
и сме та ме де ка уни тар на та др жа ва во 
ни кој слу чај не ги за гро зу ва чо ве ко ви те 
пра ва и сло бо ди, на про тив мно гу по-
ве ќе ги афир ми ра откол ку што тоа е 
пред ви де но со гра ѓан ски от кон цепт. 
Мно гу европ ски др жа ви има ат уни та рен 
ка ра ктер, а исто вре ме но гра ѓа ни те на 
тие др жа ви ги ужи ва ат нај го ле ми те чо-
ве ко ви пра ва и сло бо ди. А, овие, спо ме-

на ти те во ва ше то пра ша ње се до ка жа ни 
за гро зу ва чи на де мо крат ски те про це си 
и на чо ве ко ви те пра ва. 

� Тие што ги ко ри стат гла со ви те на 
ВМРО-НП за сво ја та по ли тич ка аген-
да и цел, во исто вре ме се за ка ну ва ат 
и со дев мро и за ци ја. Ка де се гле да те 
Вие и чле но ви те на ВМРО-НП? Ме ѓу 
ин кви зи то ри те или ме ѓу жр тви те? 
АР НА У ДОВ:Мо јот жи вот не е ка ко на 
оста на ти те и за тоа јас не сум ка ко дру ги-
те. Ни ко гаш не сум го из би рал по лес ни-
от пат, да се свр там и да по бег нам, се ка ко 
во мо јот ка ра ктер по ве ќе ќе пре поз на е-
те чо век што са ка да на пра ви не што, да 
при до не се или да соз да де ри зи ку вај ќи 
при тоа и да на пра ви гре шки, но, се пак, 
по до бро тоа откол ку да оста нам не вид-
лив. Со тоа над во реш ни от сло бо ден свет 
да ми се пре тво ри во тем на зан да на, а јас 
да ужи вам во али би-сло бо да за ро бе на 
во мо јот те ле сен ок лоп.

Зо што дев мро и за ци ја? Су ве ре на, са мо-
стој на, не за вис на, де мо крат ска и прос-
пе ри тет на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја е 
иск лу чи тел но де ло на ВМРО-ДПМНЕ од 
1991 го ди на. ВМРО е пре то ри јан ска та 
гар да на ма ке дон ски от на род и на 
ма ке дон ска та др жа ва. Вмров-
ци те, ка ко и дру ги те што 
да ва ат, не кои мал ку, 
не кои по ве ќе, не кои 
мно гу, се раз ли ку-
ва ат од оста на-
ти те по тоа што 
тие да ва ат сѐ. 
Тие ни ко гаш 
не се из мо ру-

ва ат од да ва ње то за сво ја та та тко ви на. 
Гра ма тич ки от тер мин „гра да ци ја“, го-
лем, по го лем, нај го лем, за вмров ци те 
не ва жи. Ед но став но, или си вмро вец 
или не си. Си те ви стин ски вмров ци се 
исти. Ние ни ко гаш не ма да би де ме ни 
ме ѓу ин кви зи то ри те ни ту ме ѓу жр тви те, 
ние ќе оста не ме са мо она што сме и без 
за ста ну ва ње ќе про дол жи ме да си ја вр-
ши ме на ша та ра бо та во ко ја без гра нич-
но ве ру ва ме. 

Се га мис лам де ка на си те им е јас но 
зо што дев мро и за ци ја за тоа што тоа 
ка ко про из вод го има нај страш но то 
– де ма ке до ни за ци ја. Низ исто ри ја та 
се по ка жа ло де ка ко га тре ба да ѝ на-
ште тиш на Ма ке до ни ја, пр во тре ба да 
го сре диш ВМРО, ама по ра ди на ши от 
ка ра ктер и вер ба, тоа е не воз мож на 
ми си ја. Се оби де ле и мно гу по моќ ни, 
по сил ни, по па мет ни да удрат на ВМРО 
и на Ма ке до ни ја, и за вр ши ле та му ка де 
што им е ме сто то – по ра зе ни до но га. 

� Во ед на ко лум на але го рич но ќе им 
се обра ти те на тие што се оби ду ва-

ат да ги по де лат вмров ци те да не 
ба ра ат ов ци ме ѓу ла во ви. Во еден 
по ши рок кон текст, кол ку „ов ци“ 
има ме ѓу Ма ке дон ци те што во 
овие опас ни вре ми ња од лу чи ја 
да рип нат во пре гра тки те на 
не при ја те лот?                    
АР НА У ДОВ: Од по че то кот на 
19 век, ко га поч на про це сот на 
еруп тив но соз да ва ње на ци о-
нал ни др жа ви, ма ке дон ски от 

Вбро ју ва ње то на на ши те гла со ви 
на сме тка та на СДСМ е не о држ-
ли во би деј ќи ние, а и оста на ти те 

од тре ти от блок, на сво и те на ста пи 
во кам па ња та се прет ста вив ме ка ко 
по се бен по ли тич ки суб јект и на ши от 
број гла со ви ни при па ѓа са мо нам, ве ли 
за „Ре пуб ли ка“ Лам бе Ар на у дов, член 
на Из врш ни от ко ми тет на ВМРО-НП 
и најб ли зок со ра бот ник на Љуб чо Ѓе-
ор ги ев ски. Тој ја отфр ла те за та на За ев 
де ка це ла та опо зи ци ја стои зад не го 
и зад не го ви те од лу ки и ре а ги ра на 
сѐ по че сти те зло у по тре би на гла сач-
ко то те ло на пар ти ја та од стра на на 

СДСМ. Ар на у дов ве ли де ка ВМРО-НП 
ка те го рич но е про тив ме ну ва ње то на 
уни тар ни от ка ра ктер на др жа ва та и, 
осо бе но, про тив ал бан ска та пла тфор-
ма ко ја го ури ва Охрид ски от рам ко вен 
до го вор. Тој исто вре ме но им по ра ча на 
исто мис ле ни ци те на вре ме да спре чат 
да не дој де нај ло шо то, а во пре срет на 
го ле ми от хри сти јан ски праз ник Пок-
ла ди - Проч ка ги по ви ка да си по да дат 
ра це за ме ѓу себ но про сту ва ње и оп што 
по ми ру ва ње. Спо ред не го, ид ни на та 
не ни е суд бин ски пре до дре де на, ту ку 
е плод на од лу ки те што ги до не су ва-
ме де нес.
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на род го сле де ло ед но те шко прок-
лет ство де ка е на род кој ни ко гаш не 
про пу штил мож ност, а да не про пу шти 
мож ност. Во 1991 го ди на фу ри оз но го 
раз бив ме тоа прок лет ство и ја збри-
шав ме мрач на та ана те ма ко ја не зна е ме 
кој и зо што ни ја фр ли. Пол ни со елан, 
тр пе ли во, Ми ке лан ге лов ски ја гра дев-
ме на ша та ста туа на сло бо да та, де мо-
кра ти ја та, су ве ре но ста, не за вис но ста 
и оп шти от прос пе ри тет пре то че ни во 
ли кот на не за вис на Ма ке до ни ја. 

обра там пр во на мо и те исто мис ле ни-
ци, а и на оние што не се чле но ви на 
на ша та пар ти ја и че сто зна ат да ка жат 
де ка си те Ма ке дон ци во се бе се ВМРО. 
Да ги по тсе там да на пра ви ме не што 
што е во на ша моќ и до де ка е вре ме 
да ре а ги ра ме со си те де мо крат ски и 
ци ви ли зи ра ни средс тва да спре чи ме 
да дој де до нај ло шо то. Во пре срет на 
го ле ми от хри сти јан ски праз ник Пок ла-
ди - Проч ка ве по ви ку вам си те за ед но 
да си ги по да де ме ра це те на ме ѓу себ-

на та ма са чи ја што ве риж на ре ак ци ја не 
ќе мо же ме да ја кон тро ли ра ме. Ако не 
го на пра ви ме ова, не ни бе га оде ње то 
во Ка на та. Ова го сим бо ли зи ра нај те-
шко то и нај горч ли во по ка ју ва ње на 
греш ни ци те. Тоа е све ти ли ште не ка-
де во пла нин ски от дел на се ве рот од 
Апе нин ски от По лу о стров, ка де што 
нај го ле ми те моќ ни ци, ца ре ви, кра ле ви, 
кне зо ви, те шки греш ни ци од сред ни-
от век по три де на без хра на и во да 
ко ле ни че ле во дла бок снег ис по ве ду-
вај ќи по ка ја ние и ба рај ќи про сту ва ње 
на нив ни те гре во ви. Про сту ва ње то за 
гре вот пред кој ние сме ис пра ве ни не 
пра веј ќи ни што за се бе и за на ши те 
ид ни ге не ра ции не ма да ни би де ус-
ли шен ма кар и цел жи вот си те за ед но 
да ко ле ни чи ме ко ле ктив но. Овој грев 
и гре вот на Ју да се единс тве ни за кои 
не ма опро сту ва ње, а и каз на та е иста. 

Ов ци те од по ши ро ко то па си ште са-
ми ќе из бе га ат, ние ќе ги по тур не ме, а 
ка ко бе ско рис ни на тие што ќе им ги 
да де ме, ќе им обез бе ди ме и со од вет но 
обес ште ту ва ње. 

� Зо што, спо ред Вас, фо ку сот на ме-
ѓу пар ти ски те пре го во ри за фор ми-
ра ње вла да е ста вен на ал бан ска та 
пла тфор ма, а не на про гра ми те со кои 
на ста пи ја пар ти и те и ко а ли ци и те на 
из бо ри те? 
АР НА У ДОВ: Мно гу раз бир ли во. По втор-
но глав на та цел е ВМРО да се исфр ли од 
игра. Играј ќи на кар та та на на ци о нал-
ни от бе лег, на вмров ски те пар тии им се 
ну ди пла тфор ма ко ја не е при фат ли ва 
за нив. Иа ко но си име на ал бан ска пла-
тфор ма, де но ви ве ко га ги разг ле ду вав 
точ ки те со др жа ни во неа, си те без иск-
лу чок ги пре поз нав во пре диз бор на та, 
из бор на та и по стиз бор на та кам па ња на 
гос по ди нот Зо ран За ев. Кој на ко го му 
ди кти рал и јас не знам. Ме ѓу тоа, сме там 
де ка ос нов ни от де фект со кој се раз-
го реа ме ѓу на ци о нал ни те стра сти во Р. 
Ма ке до ни ја е тоа што За ев ги за о би ко ли 
ле ги тим ни те прет став ни ци на по ли тич-
ки от жи вот во Ма ке до ни ја, осо бе но ДУИ 
и нив ни от ли дер Али Ах ме ти. 

Тој од бра пр во да се прет ста ви со сво ја та 
про гра ма ко ја во ни што не се раз ли ку ва 
од ал бан ска та пла тфор ма на обе ди не-
та та ал бан ска ди јас по ра. Мис лам де ка 
ќе бе ше по до бро оваа ра бо та да се за вр-
ше ше на до ма шен те рен. 

� Мож но ли е да се фор ми ра вла да 
ко ја ќе при фа ти ре де фи ни ра ње на 
др жа ва та, це лос на дво ја зич ност и 
как во би ло ме ну ва ње на на ци о нал ни-

те сим бо ли и иден ти тет ски обе леж ја 
на ма ке дон ски от на род? 
АР НА У ДОВ:Ре де фи ни ра ње на др жа ва-
та, це лос на дво ја зич ност, ме ну ва ње на 
на ци о нал ни те сим бо ли и на иден ти-
тет ски те обе леж ја се тер ми ни кои се од 
уста вен ка ра ктер на се ко ја др жа ва. За 
нив но спро ве ду ва ње е по тре бен по ви-
сок сте пен на де мо крат ско од лу чу ва ње. 
Ни ед на вла да и со ни кој за кон не мо же 
да го спро ве де тоа. 

Јас ка ко пра те ник во Со бра ни е то на 
Р. Ма ке до ни ја учес тву вав во ра бо та та 
на устав на та ко ми си ја. Со др жи на та на 
Уста вот, кој во ос нов ни от текст има 
са мо 134 чле на, е мно гу лес на за тол-
ку ва ње. Проб ле мот на ста ну ва то гаш 
ко га до а ѓа вре ме на устав на при ме на. 
При мо ја та си му ла ци ја, за за ко ни те 
пред ви де ни од ал бан ска та пла тфор ма 
да ста нат дел од  Уста вот, беа по треб ни 
по ве ќе од 200 аманд ма ни. Би деј ќи се-
ко ја ин тер вен ци ја на член на Уста вот 
по ге о ме три ска про гре си ја ба ра ин-
тер вен ци ја и на оста на ти те слич ни и 
по вр за ни чле но ви.

Не знам кој ко го са ка да над му дри? Да ли 
За ев да ги из не ве ри ал бан ски те пар тии 
или ал бан ски те пар тии да ги из не ве-
рат сво и те гла са чи, да ја на вре дат обе-
ди не та та ал бан ска ди јас по ра и тру дот 
на ал бан ски от пре ми ер Еди Ра ма да го 
на пра ват за лу ден.  

Ова е не што што ма ке дон ски те гра ѓа ни 
нај мал ку го по са ку ва ат. 

� По треб на ли е ма ке дон ска пла тфор-
ма што ќе ги шти ти ма ке дон ски те 
на ци о нал ни ин те ре си?
АР НА У ДОВ: Сме там де ка во овој мо мент 
не е по треб на ва ква ма ке дон ска пла-
тфор ма за тоа што ма ке дон ски те на ци о-
нал ни ин те ре си стро го се за шти те ни со 
Уста вот и со за ко ни те во Р. Ма ке до ни ја 
и си те пар тии до се га го пра ве ле тоа ус-
пеш но, се ко ја на свој на чин, а ни ка ко 
на ште та на оста на ти те ен ти те ти во Р. 
Ма ке до ни ја, по себ но кон најм но гу број-
ни от, ал бан ски от. Со евен ту ал но се га 
до не се на пла тфор ма би го не ги ра ле се то 
тоа што дoсе га сме го на пра ви ле. Исто 
та ка, сме там де ка за ко нот за ак ци ја и 
ре ак ци ја е бла го ро ден ко га се упо тре-
бу ва во фи зи ка та, а во по ли ти ка та не 
но си ни што до бро. 

� бе вте еден од ди рект ни те учес ни ци 
во пре го во ри те за пот пи шу ва ње на 
Рам ков ни от до го вор. Ал бан ска та пла-
тфор ма де нес ди рект но го ури ва тој 
до го вор, а не го ви те га ран ти упор но 

мол чат. Ве из не на ду ва ли мол кот на 
га ран ти те на До го во рот?     
АР НА У ДОВ: Мол кот на га ран ти те на 
До го во рот во оп што не ме из не на ду ва. 
Тие што се га мол чат, мол чеа и во Охрид 
за вре ме на од ви ва ње то на про це сот на 
рам ков ни от до го вор. Единс тве ни от што 
збо ру ва ше та му, проз бо ри и се га. Тоа е 
Љуб чо Ѓе ор ги ев ски. Не го ви от став ка ко 
ли дер на пар ти ја та, де ка Охрид ски от 
рам ко вен до го вор пре то чен во Уста вот 
е по ни штен со ал бан ска та пла тфор ма, е 
став и на пар ти ја та. Екск лу зив но ќе ви 
ка жам прв пат што се слу чи во Охрид. 
Ед но вре ме ра бо ти те поч наа да се тр ка-
ла ат на до лу на ште та на Ма ке до ни ја, а 
за ни ка ква ко рист на Ал бан ци те. Ни кој 
не ре а ги ра ше на тоа. Ве чер та се со бра 
нај тес но то ра ко водс тво на пар ти ја та и 
ли де рот Љуб чо Ѓе ор ги ев ски со мно гу 
сми рен, но ре ши те лен глас ре че де ка 
ќе под не се оста вка на си те др жав ни и 
пар ти ски функ ции. Ре ак ци ја та бе ше та-
ква што си те го мо леа да не го пра ви 
тоа за тоа што тоа не е до бро ни ту за 
Ма ке до ни ја ни ту за пар ти ја та. То гаш 
пре тсе да те лот од го во ри: „Утре ќе за-
зе мам став со кој ќе ба рам под др шка 
од си те за да не го на пра вам ова што го 
ка жав“. Утре ден та на ра бо та та на пар-
ти ски те де ле га ции енер гич но по ба ра 
га ран ци ја од си те пар тии и од ме ѓу на-
род на та за ед ни ца да се ста ви крај на 
ира ци о нал ни те ба ра ња и га ран ци ја де ка 
до ку мен тот што ќе го до не сат ќе би де 
ко не чен, не про мен лив, без мож ност за 
ни ка ква до пол ни тел на ин тер вен ци ја. 

Та ков е Охрид ски от до го вор во сво јот 
фи на лен текст бла го да ре ние са мо на 
Љуб чо Ѓе ор ги ев ски, кој енер гич но за-
ста на во од бра на на ин те ре си те на Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја. 

� Ка ко еден од најб ли ски те со ра бот-
ни ци на Љуб чо Ѓе ор ги ев ски мно гу 
до бро бе вте за поз на ен со при чи ни те 
за то гаш на та кри за, а вни ма тел но ги 
сле ди те слу чу ва ња та и во оваа две-
го диш на по ли тич ка кри за. Тол ку ли 

сме сла би ка ко др жа ва да не мо же-
ме да го за чу ва ме су ве ре ни те тот од 
стран ски те ме ше та ри и од до маш-
ни те пре дав ни ци?  
АР НА У ДОВ: Во сво ја та дол го го диш на 
исто ри ја ВМРО има два си гур ни „фи кса“. 
Ед ни от де ка ни ко гаш не би ла не при ја-
тел кон ал бан ски от на род и, дру ги от, 
де ка нај го лем душ ман за ед но со ор ди те 
на Ка ра џор џе ви ќи ѝ се ко му ни сти те. 

Ако на пра ви ме па ра ле ла ме ѓу 2001 го-
ди на и де нес, пре диз ви ку ва чи на обе те 
кри зи се исти те со друж ни ци. Ист е те-
а та рот, иста е сце на та, исти се ре жи се-
ри те, исти се акте ри те и по втор но иста 
е и жр тва та. Не знам што тол ку се има 
огре ше но ВМРО и кон ал бан ски те по-
ли тич ки пар тии и кон СДСМ за ва кво 
по вре ме но здру жу ва ње за ос тва ру ва ње 
за ед нич ки це ли и на не су ва ње ште та на 
дов че раш ни те со јуз ни ци, а се га за го-
вор ни ци. ВМРО-ДПМНЕ има си ла да ги 
раз у бе ди де ка ка ко по бед нич ка пар ти ја 
не е до бро да оста не над вор од мо мен-
тот на до не су ва ње су штес тве но зна чај-
ни од лу ки за гра ѓа ни те на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја, а пред сѐ за ма ке дон ски от 
на род. ВМРО-ДПМНЕ свес на за сво ја та 
гре шка што ја на пра ви во 2006 го ди на, 
ко га при фор ми ра ње то на Вла да та ДУИ 
ка ко по бед нич ка пар ти ја оста на над вор 
од Вла да та иа ко тие беа мно гу ус пеш ни 
во ра бо та та на Вла да та, екс прес но рас-
пи ша ни ви пред вре ме ни пар ла мен тар ни 
из бо ри во 2008 го ди на за да ја ис пра ви 
гре шка та, со што по бед нич ка та пар ти ја 
кај Ал бан ци те ќе би де при ро ден ко а ли-
ци ски парт нер во Вла да та ко ја, спо ред 
бро јот на гла со ви те, бе ше нај го лем прет-
став ник на вол ја та на ал бан ски от еле-
кто рат. Мно гу ско ро тоа ќе го сфа тат и 
со јуз ни ци те. Ид ни на та не ни е суд бин ски 
пре до дре де на, ту ку е плод на од лу ки те 
што ги до не су ва ме де нес. Љу бо вта и 
вер ба та што ги га и ме кон на ша та та тко-
ви на нѐ пра ват моќ ни да упра ву ва ме со 
на ша та суд би на, а ме ше та ри те и пре дав-
ни ци те на на ши от пат кон свет ла ид ни на 
не ма ни да ги за бе ле жи ме. �

Пос лед ни те две-три го ди ни по втор но 
над нас се над ви исто то прок лет ство, 
Ма ке до ни ја од на тре под ја де на од по-
диз ве ду ва чи, по ли тич ки изед ни ци и 
тер ми ти и лу стри ра ни ко до ши, осве-
до че ни не при ја те ли на ма ке дон ски-
от на род, а од над вор пре кро е на од 
раз ни про би све ти, ме ше та ри пол ни 
со не чес но за ра бо те ни па ри. Јас про-
из ле гу вам од ВМРО и му при па ѓам на 
ВМРО. За тоа си да вам за пра во да се 

но про сту ва ње и оп што по ми ру ва ње. 
Про сту ва ње то ги раз о ру жу ва гне вот, 
омра за та и од маз да та. Про сту ва ње то 
е ем бри он на де мо кра ти ја та и мај ка 
на ци ви ли за ци ја та. Про сту ва ње то ши-
ро ко ги отво ра вра ти те и на оп што то 
по ми ру ва ње. Но, по ми ру ва ње то не е 
мож но ако при тоа пр ви не се по ми рат 
жр тви те. Ова е мо мент за дејс тву ва ње 
би деј ќи ко ли чес тво то не га тив на енер-
ги ја е на пра гот да ја до стиг не кри тич-



К ако се случи македонските по-
литички субјекти да седнат на 
преговарачка маса за нешто 

што не е од интерес за Македонците, 
го игнорираат Американците и Евро-
пејците, а ни од далеку не беше дел 
од легислативата што произлегува 
од Охридскиот рамковен договор сѐ 
до отворањето на Зоран Заев на „Пан-
дорината политичка кутија“. Аме-
риканскиот амбасадор во Скопје ни 
дава јасен одговор на ова прашање 
за кое треба да бидат свесни сите во 
политиката. Тој индиректно ни кажа 
дека во овој случај ни САД ни ЕУ не 
вршеле притисок за прифаќање на 
нешто што е приоритет само за Алба-
нците. Заклучокот до кој лесно може 
да се дојде ако се слуша Бејли, а и 
според однесувањето на европските 
претставници, е дека за разлика од, 
на пример, продолжување на рокот 
на СЈО, Брисел и Вашингтон воопшто 
не сакаат да разговараат за албан-
ската платформа. Всушност, од наве-
деното може да се заклучи дека зад 
платформата, која како што веќе раз-
бравме има разбирање меѓу СДСМ и 
ДУИ, стои само духот на Рамковниот 
договор кој, иако целосно беше вмет-
нат во македонскиот Устав, сѐ уште 
продолжува да живее во главите на 
некои неодговорни политичари од 
албанскиот блок, но и во реалноста 
на некои македонски лидери.

Кој губи, а кој добива?
За ДУИ, односно за нејзиниот порт-
парол Бујар Османи, Македонците 
не треба да се противат на најно-
виот сет на албанските политички 
партии во Македонија затоа што со 
тоа не се одземале никакви права 
на Македонците. До некаде Османи 
е во право. На Македонците не им 
пречи тоа што албанските пратеници 
можат да говорат на својот мајчин 
јазик во Собранието, а некои од нив, 
како Талат Џафери, дури и со недели 
молчеа на албански јазик кога ДУИ се 
противеше на донесувањето закони 
што не им одговараа. 

На Македонците, поточно на голем 
дел од нив, не им пречи ниту тоа што 
албанските граѓани можат слободно 
да го користат својот мајчин јазик во 
општините каде што се повеќе од 
20 проценти, што е спроведено на 
нивно барање во 2001 година. Уште 
помалку некому му пречи фактот 
што во судовите Албанците можат 
да се бранат на својот мајчин јазик 
со цел полесно да дојдат до правдата.

Но, и Османи, и ДУИ, и сите албански 
партии треба да знаат дека многу им 
пречи тоа што голем број од албан-
ските политички дејци и интелекту-
алци инсистираат на нешто што го 
нема во ниту една унитарна држава 
на светот. Како што на Албанците не 
им е јасно зошто на Македонците 

им пречи нешто од што тие „нема 
да загубат ништо“, ниту обичниот 
Македонец не може да разбере каков 
е интересот на Албанците од тоа што 
на граничниот премин „Делчево“ 
на таблата покрај пораката „Добре 
дојдовте во Македонија“, ќе стои и 
табла на која ќе пишува „Mirë se vini 
në Maqedoni“.

Федералните аргументи  
на албанските политичари 
и интелектуалци

За да се аргументираат овие барања, 
кои треба да доведат до користење 
на албанскиот како службен јазик 
насекаде низ Македонија, се корис-
тат примери како Швајцарија, Кана-
да и Белгија. Со тоа албанските инте-
лектуалци и политичари директно 
ни порачуваат како ја гледаат Ма-
кедонија во иднина, а ако може и во 
сегашноста. Не како граѓанска, туку 
како федерална затоа што и Швајца-
рија и Белгија се федерални држави 
со устави кои се целосно поинакви од 
македонскиот уставен и политички 
систем. Друг силен аргумент, според 
албанските првенци, е Косово, каде 
што иако Србите биле само 3 про-
центи имале статус на државотворен 
народ. Притоа сите забораваат дека 
основач на поранешната покраина 
САП Косово е Република Србија, 
што и не е толку важно колку што е  

важно што тие права на Србите не им 
ги дадоа Косовците, туку меѓународ-
ната администрација.

Јазикот како комуникациски 
канал и како урнат мост за 
комуникација
Друг апсурд е идејата за која не се 
зборува, но е присутна во плановите 
на ДУИ, Беса и на Села и се однесува 
на барањето за воведување на ал-
банскиот јазик како задолжителен за 
сите ученици во Македонија. Учењето 
на уште еден јазик само по себе е бо-
гатство за сите, но само ако можете 
да се апстрахирате од одбивноста на 
албанските политичари Албанчиња-
та да почнат да го учат македонскиот 
јазик дури во четврто одделение и 
ако не живеат во мешана средина 
никогаш да не го научат добро маке-
донскиот јазик. Доколку преговорите 
меѓу Заев и Ахмети завршат успешно 
за СДСМ и за ДУИ, а катастрофално за 
Македонија, македонскиот јазик како 
една од ретките заеднички нишки 
меѓу Македонците ќе исчезне затоа 
што ако има два официјални службе-
ни јазика со ист статус, не е логично 
Албанците да учат македонски јазик 
ако не мораат ниту Македонците да 
учат албански. За комуникацијата 
меѓу нив тогаш ќе се грижат преве-
дувачи и странски олеснувачи или 
меѓу себе ќе говорат на англиски или 
на француски јазик.

Но, јазикот за кој сега преговараат Ахмети 
и Заев не е исклучиво комуникациска ка-
тегорија. Јазикот во држава како Македо-
нија, каде што политичките права зависат 
од статистиката, има и друга димензија, 
длабоко политичка и тесно етничка. Име-
но, замислете го нивото на асимилација 
кај Турците, Ромите, македонските мусли-
мани, Бошњаците и другите кои како втор 
јазик го познаваат албанскиот или живеат 
во средини каде што се доминантни Ал-
банците. Со воведувањето на албанскиот 
јазик како службен јазик на целата тери-
торија на Македонија ќе се случи опасен 
притисок врз сите помали етнички групи, 
кои не само што ќе бидат под притисок 
да го користат албанскиот јазик, туку и 
да се изјаснуваат како Албанци затоа што 
во Македонија и, генерално, на Балканот 
не е логично да го користите албанскиот 
јазик, а да сте нешто друго.

Во чие име говори Бејли?
Позицијата на американскиот амбасадор 
искажана на почетокот на овој текст е ин-
тересна и од аспект на силите што стојат 
зад неа. Што подразбира Бејли под меѓуна-
родна заедница? Дали е тоа комбинацијата 
од САД и од Европската унија без Албанија, 
која директно учествуваше во изработката 
на платформата? Дали се, можеби, само 
САД и Велика Британија, која веќе реши 
дека заминува од ЕУ и голем дел од својата 
политика, особено на Балканот, ќе ја ко-
ординира со САД? Дали е тоа позиција на 
новата американска администрација, која 
за голем дел од надворешната политика 

има разлики со ЕУ и со Германија 
како движечка сила на стариот 
континент и во регионот? Ако се 
работи за првата опција, ќе беше 
добро Бејли да одговори зошто 
САД како незаинтересирани за 
платформата не му упатија по-
рака на Еди Рама и тој да биде 
незаинтересиран за внатрешни-
те пораки во Македонија. Или, 
пак, Бејли не може јавно да при-
знае дека Тирана не сакала да ја 
чуе американската порака затоа 
што имало и други пораки што 
Рама можеби ги добил од други 
пријателски земји, некои од нив 
уште попријателски од сега не-
заинтересираните за платфор-
мата. Да беше американскиот 
амбасадор потранспарентен и 
поотворен за работите што нѐ 
интересираат, веројатно многу 
од овие прашања ќе беа беспре-
дметни. Вака обврска е јавно да ги 
поставиме со надеж дека еден ден 
ќе дојде и објаснувањето.

Казните за предавство 
се сурови
Политичката реалност во Маке-
донија може да нѐ доведе во си-
туација Заев да формира влада и 
притоа да се согласи со барањата 
од платформата со објаснување 
дека „морало да се жртвува нешто 
за да падне режимот на Груев-
ски“. Притоа, Заев и сите други 
што за ситни дневнополитички 
пазари си играат со македонскиот 
Устав и стабилност уште еднаш 
мора да бидат потсетени дека за 
штетата направена врз македон-
ската држава, дури и олку слаба и 
понижена, ќе одговараат пред два 
суда. Едниот е судот на историја-
та, а другиот е народниот суд, каде 
што нема ниту проштевање, ниту 
помилување, ниту условна казна. 
Истото важи за сите македонски 
политичари, и за Груевски, и за 
Иванов, и за Амди Бајрам, и за 
Иван Стоиљковиќ и за Ивон Ве-
личковски. Македонскиот народ 
знаел да биде и широк и отворен, 
да биде и солидарен и да помага. 
Македонскиот народ знаел и да 
згреши, особено на избори, но, 
пред сѐ знаел да ги награди тие 
што мислат на неговиот интерес, 
како што знае сурово да ги казни 
тие што со предавства ја реша-
ваат сопствената импотентност 
на сметка на тешкостекнатата 
држава. 

По неколкунеделното молчење на меѓународната 
заедница за платформата на албанските партии, која 
беше подготвена и потпишана под диригентската 
палка на албанскиот социјалистички премиер еди 
рама, странците конечно се одважија да кажат нешто 
за најновите барања на партиите на албанските 
Македонци. Според амбасадорот на САД во Македонија, 
Џес Бејли, меѓународната заедница не е фокусирана 
на платформата. Со тоа амбасадорот ни укажа дека 
само Зоран Заев сериозно ја прифатил играта на 
Дуи, Беса и на Села и се согласил да преговара (и да 
прифати) за голем дел од неа

Заев ги продава националните интереси на своја рака

 колумна

ПЛАТФОРМАТА НА АЛбАНЦИТЕ  
НЕ Е ВО ФОКУСОТ НА САД И НА ЕУ

Пишува |  
Го ран Мо ми ро ски
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На страницата на „Фејсбук“ на американската 
амбасада во Македонија последниве денови можеме 
да забележиме зачестени објавувања со графикони, 
кои укажуваат на тоа каде биле трошени средствата 
од уСАиД што влегуваат во Македонија. Не е јасно 
зошто токму сега има ваков отчет, можеме само да 
претпоставиме дека тоа е резултат на информациите 
што велат дека Стејт департментот ќе отвори истрага 
токму на оваа тема, но, нејсе, и покрај тоа, повторно 
немаме детален преглед каде се трошени средствата, 
туку имаме само поделба по сектори Пишува | Никола Србов

Како парите на УСАИд  
завршуваат во СдСМ?

За да се дојде до инфор-
мација каде, навистина, 
се трошени средствата 

од УСАИД потребно е многу 
истражување и споредбена 
анализа на информациите од 
повеќе извори бидејќи тие 
често се контрадикторни едни 
со други.

Финансиите што САД ги има-
ат инвестирано во Македонија 
преку УСАИД се импозантни и 

ме пишувано и зборувано во 
многу наврати, со конкретни 
примери. За да бидеме дослед-
ни во изнесувањето факти, 
тука ќе потсетам на само уште 
еден од многуте примери. Ста-
нува збор за 27 грантови до-
делени на граѓански органи-
зации во јануари 2015 година 
во висина од 868.670 долари. 
На конкурсот се пријавиле 
151 граѓанска организација, 
а средства добиле 27 органи-
зации и, по некоја „случајност“, 
станува збор за организации 
што подоцна беа дел од „Граѓа-
ните за Македонија“ – коали-
ција на СДСМ со Соросовите 
организации. Меѓу другите, 
од даночните обврзници на 
САД пари добила „Цивил“ на 
чиешто чело стои Џабир Де-
рала, кој е еден од најгласните 
членови на „шарената рево-
луција“. Како што може да се 
види, „Цивил“ преку ФООМ 
е директно финансирана од 
УСАИД, а од тоа што можеме да 
го согледаме во јавноста лесно 
е да се установи дека „Цивил“ 
и Џабир Дерала најпристрасно 
поддржуваат една политичка 
опција во Македонија.

Сепак, воопшто не е спорно што 
Дерала поддржува некаква по-
литичка опција, тоа е легитим-
но право на секој човек, но не 
е дозволиво капацитетите на 
невладината организација да 
ги подредува во полза на поли-
тичка партија бидејќи тие капа-
цитети се здобиени од УСАИД, 
од пари на даночни обврзници. 
Само за потсетување, на денот 
на изборите Џабир Дерала во 
многу наврати излегуваше на 
прес-конференции и алармира-
ше за наводни нерегуларности, 
за на крај ваквите евентуални 
нерегуларности да ги сведе 
на изборните места каде што 
СДСМ имаше определено да 
се прегласува и за кои имаше 
поднесено приговори до ДИК. 
Истата „Цивил“ на Дерала како 
свој стручњак го има Сашо Ор-
дановски, кој преку своите ана-
лизи, поставени во видеофор-
мат на страницата на „Цивил“, 
често шири говор на омраза, но 
за тоа во друга пригода.

Сумите што ги гледате на гра-
фичкиот приказ се финансиите 
што УСАИД директно ги внела 
во Соросовата ФООМ во перио-
дот 2013-2016 година, без во 
нив да се вклучени финанси-
ите што УСАИД ги префрла на 
организации што се под капата 
на ФООМ. Токму поради ова, 
конгресменот Трент Франкс, 
најавувајќи ги новите истраги 
на Генералниот инспекторат и 

ПАТоТ НА ФИНАНСИИТе
Како завршуваат паричните средства на даночните обврзници 
на САД на сметката на една политичка партија во Македонија? 
Соработката меѓу УСАИД и Сорос веќе ни е позната, но интересна 
е шемата по која парите завршуваат во СДСМ.

УСАИД по основа на донации за проекти префрла парични 
средства на сметката на ФООМ. Од тука има разгранување, два 
правци, кои водат до иста цел. Првиот е, ФООМ префрла средства 
на три авторски агенции, од авторските агенции средствата 
се префрлуваат на сметките на активисти што ги гледавме на 
сите протести организирани од СДСМ. Вториот правец е, ФООМ 
префрла пари на своите организации-ќерки, а тие во вид на 
хонорари им ги префрлаат на активисти. Активистите што 
добиваат парични средства од авторските агенции подоцна 
се појавуваат како донатори на политичката партија СДСМ.

Сето ова отвора сомнеж дека се врши злоупотреба на парични 
средства што САД со децении ги доделуваат за развој на др-
жавите, меѓу кои и Република Македонија. За жал, место овие 
парични средства да се користат за унапредување на нашето 
општество и за зближување на двете земји и народи, тие се 
користат за наше општествено, економско и безбедносно уна-
задување преку создавање политичка криза во државата. Јас 
се надевам дека новата администрација во САД ќе го спроведе 
тоа што го вети, ќе ги пресече сите дејства што создаваат јаз 
меѓу САД и неговите партнери во светот. Време е нештата да 
се променат и заедно со САД да растат и неговите партнери. �

КоЛУМНА

јас лично сум пресреќен што 
нашата држава добиваше так-
ва поддршка во минатото. Но, 
не може а да не се забележи 
дека последните четири годи-
ни средствата што пристигну-
ваат од даночните обврзници 
на САД директно или инди-
ректно одат во полза на по-
литичка партија во државата.

За вмрежаноста на УСАИД Ма-
кедонија со Сорос досега имав-

на Генералната канцеларија за 
сметководство на САД, изјави 
дека е недозволиво американ-
ски пари да одат во организа-
ции поврзани со Џорџ Сорос. 
Тоа, едноставно, не е принци-
пиелно. На ова се надоврза и 
Стив Бенон, најблискиот со-
работник на Доналд Трамп, 
кој почна да се интересира за 
Соросовите организации во 

регионов и како се вмреже-
ни со УСАИД. Анализирајќи 
го посредното финансирање 
на Сорос во Македонија од 
страна на УСАИД, можеме да 
заклучиме дека во 2015/2016 
година овој тренд се зголемил 
и било избегнато директното 
префрлување парични сред-
ства на сметката на ФООМ од 
страна на УСАИД.



Сја е ње
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Пишува | Ацо Станковски

Ко га го чув на ТВ вто ри от 
од го вор од аме ри кан ска та 
ам ба са да на пис мо то ис пра-

те но од Се на тот (пр во то стиг на 
од Кон гре сот) со текст иден ти-
чен на пр ви от, вед наш не ка ков 
мол ска ви чен ког ни ти вен проб-
ле сок ме вне се во оној кру ци ја-
лен мо мент од фил мот „Сја е ње“ 
(Shining) на не за бо рав ни от Стен-
ли Кју брик (Бог да го про сти), 
се квен ци ја во ко ја откри ва ме 
де ка Џек Ни кол сон, кој го тол-
ку ва глав ни от лик во фил мот, 
пи са тел, што на опре де лен рок 
се вра бо тил ка ко чу вар на еден 
лу ксу зен хо тел во пла ни ни те, 
кои ста ну ва ат не про од ни во зи-
ма по ра ди че сти те и сил ни снеж-
ни бу ри, е пот пол но за бе ган. 

Име но, тој пи шу ва ед на иста 
ре че ни ца од но во и од но во, на 
сто ти ци стра ни ци. По тоа Кју-
брик нѐ во ди низ ед на ужас на 
хо рор-ди мен зи ја на те шко пси-
хич ко на ру шу ва ње, кое еска ли ра 
во ма ни ја кал но по ве де ние. 

Хо мо ци дот поч ну ва во обид, 
кон сво и те најб ли ски (со пру-
га та и ма ло лет ни от син), а 
се ос тва ру ва со убис тво то на 
Афро а ме ри ка не цот, кој е до мар 
на хо те лот и единс тве ни от чо-
век кој жи вее со ма ла та фа ми-
ли ја во таа зим ска пу сте ли ја и 
е кон такт со ци ви ли за ци ја та. 

Сце ни те во ги гант ски те фри-
жи де ри на хо те лот, пре пол ни 

со за мрз на то ме со, се мор ни ча ви 
и уште по ве ќе го по тен ци ра ат 
сту дот што вла дее на се ка де, па 
и во ду ши те на про та го ни сти те. 

Ту ка, ге ни јал ни от Стен ли Кју-
брик го ло ци ра стра вот на еден 
си не сте тич ки на чин, ток му 
пре ку сту дот, пре ку праз ни на-
та и отсус тво то на топ ли на, спо-
којс тво и ра дост. Сус пен зи и те 
и дра ма тич но ста на ова де ло 
до би ва ат страш на су ге сти бил-
ност пре ку му зич ки от ам би ент, 
соз да ден од ком по зи то рот Пен-
де рец ки. 

Се ка ко, авто рот на ова филм-
ско ре мек-де ло не про пу шта 
да вне се во не го ви от ви зу е лен 
на ра тив, кој упа ту ва на фан таз-
ма го рич но то, на дре ал но то, но и 
па ра нор мал но то, ед на за стра шу-
вач ка ме та-тек сту ал на дра ма, 
по вр за на со гро зо мор но то зло-
сторс тво од ми на то то, но и ед но 
пре да ние за тоа де ка овој хо тел, 
всуш ност, е из гра ден врз ста ра 
ин ди јан ска не кро по ла – све то 
ме сто за ло кал ни те до мо род ци. 

Ту ка гле дам но ва ко ин ци ден-
ци ја ме ѓу хо те лот од „Сја е ње“ 
и аме ри кан ска та ам ба са да во 
Скоп је, сме сте на на Ка ле то, ло-
ка ци ја за ко ја си те ар хе о ло зи во 
Ма ке до ни ја зна ат де ка во ми на-
то то би ла не кро по ла. Тур ска, од 
ос ман ли ски от пер и од, сред но-
ве ков но-хри сти јан ска, ан тич ка 
или, мо же би, пра и сто ри ска?

Тоа ме сто ни ко гаш не бе ше те-
мел но истра же но од ма ке дон-
ска та ар хе о ло шка на у ка. Во 
це ла та на ша снис ход ли вост и 
стра во по чит кон (во тоа вре ме) 
единс тве на та су пер си ла на све-
тот (де нес ве ќе не е та ка) ѝ го 
про да дов ме тој дел од ка ле то на 
Аме ри ка со нај до бри на ме ри и 
бе скрај на сер вил ност. Во на ив на 

на деж де ка свет ски от хе ге мон 
(во тоа вре ме пред во ден од се га 
разв ла сте ни те не о ли бе ра ли) ќе 
нѐ за са ка и ќе ви ди во нас ми лоз-
ли во га ле ни че. 

Но, играј ќи се та ка на опас но то 
ге о по ли тич ко по ле, ко га др жа-
ва та се по ве де по сопс тве ни от 
еко ном ски ин те рес, хе ге мо нот 

вед наш во тоа ви де ина ет и са-
мо во лие, но и за гро за на сво ја та 
до ми на ци ја и удри без ми лос но 
по ку тро то га ле ни че. 

За да ги зат скрие сво и те зло-
стор нич ки ге сто ви, тој каз на та 
ја об мис ли мно гу итро и под-
мол но, а спро ве ду ва ње то на 
овој пе ко лен план, кој на ма-
ла та исп ла ше на др жа вич ка тре-
ба ше да ѝ да де не за бо рав на, да 
не ка жам, исто ри ска лек ци ја, ги 
мо би ли зи ра си те кри ми нал ци 
во др жа ва та, ту ка да вај ќи им 
пред ност на оние од по ли тич-
ка та про ви ни ен ци ја. 

Што да се пра ви? Та ка оди тоа 
со ме ну ва ње вла ди. Та ка се пра-
ват пре вра ти, пу че ви и ре во лу-
ции. Та ка, впро чем, се каз ну ва ат 
си те вла ди што ќе по ка жат не-
пос луш ност и не ло јал ност кон 
хе ге мо нот. 

Но, ние сме ло јал ни и по кор ни!!! 
– кви чат за сег на ти те, а за сег-
на ти се си те, освен гру па ци ја та 
што тре ба да се ин ста ли ра на 
власт и чи ја што по ли ти ка ќе би-
дат во ап со лут на ко ре ла ци ја со 
оние на хе ге мо нот во ре ги о нот. 

Ка ко тоа ло јал ни ко га не ста-
ви вте санк ции врз Ру си ја, ко га 
си те на ши слу ги ста ви ја?! Зо-
што зе ма вте кре ди ти од Ки на, 
а?! Зна е те ли де ка оваа др жа ва 
ја раз о ру ва на ша та еко но ми-
ја?! Зо што уште не го ме ну ва-
те име то, со ли жав че ли да ве 
мо ли ме?! 

Но, ние да ва ме вој ска во ми си и те 
во Авга ни стан и сѐ пра ви ме за да 
ви уго ди ме!!! 

Не сте ло јал ни! Шу ру ва те со 
Пу тин! Пре ку пра вос ла ви е то и 
пре ку слав јанс тво то прем но гу 
се доб ли жи вте до Ру си ја, на ши от 
гла вен стра те ги ски пре диз вик! 
За ова ви не ма спас од каз на та, 
ко ја са ка ле или не са ка ле да се 
по ко ри те, ќе си ја до би е те!

И та ка би. Пр во пла те ни ци те и 
Со ро со ви те ла кеи. Ете, тоа ви е 
Ша ре на ре во лу ци ја. Прет ход но, 
под го то вка на те ре нот со та ка-
на ре че ни те „бом би За е ви“, до-
би е но од анг ло а ме ри кан ски те 
тај ни служ би. Па, СЈО. И на кра јот, 

ка ко шлаг на тор та та – ал бан-
ско то кре шен до во ма ни пу ли-
ра ње то со гла со ви те и, ко неч но 
– „Пла тфор ма та“. 

Ете, гле да те, што пра ви ме ко га 
оди те про тив на ша та вол ја! 

Но, вие ни ја уни шти вте др жа-
ва та со се це ли от оп штес твен и 
по ли тич ки си стем!!! 

Да не са ка те пес ни да ви пе е ме?!

Но, за при ка ска та да не би де 
пред вид ли ва и, се пак, не што од 
це ла та оваа суб вер зив на ак ци ја 
да би де спа се но, по бе ди Трамп. 
Тоа ги оста ви зи на ти си те учес-
ни ци во оваа конс пи ра ци ја про-
тив Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. 

Ка ко, се га? Кои че ко ри да се пре-
зе мат? Што ќе на ре ди Трамп? 
Што ќе пот пи ше Ти лер сон? 

Стра вот ја оп фа ти го ле ма та ци-
та де ла, по са де на врз не кро по-
ла та на Ка ле то. Одед наш сја ат 
чуд ни па ра нор мал ни проб ле со-
ци со мол ска вич ни ха лу ци на-
ции. Ќе да е пол тер гајст ефект. 

Ве лат, има ло та кви фе но ме ни 
во Зло ку ќа ни, са мо то име ре-
фе ри ра на чуд ни и не об јас ни ви 
по ја ви, што дла бо ко ги воз не-
ми ру ва ат лу ѓе то од тој дел на 
Скоп је и, по ра ди тоа, че сто би ла 
ба ра на ин тер вен ци ја од исте ру-
ва чи на ду хо ви, ба ја чи и раз но-
раз ни ша ма ни. Во То па а на, нас-
про ти аме ри кан ска та ам ба са да, 
си гур но има нај мал ку трој ца 
та кви. Не тре ба да се оди да ле-
ку. Ед но ге не рал но чи сте ње на 
спи ри ти стич ко ни во, не ма да 
би де на од мет, за мир во ку ќа. 

А ту ка е и Ар хи е пи ско пи ја та, 
па би мо же ле во по средс тво со 
ар хи е пи ско пот Сте фан да би-
де по ви кан све ште ник за да ги 
иска ди про сто ри те на ам ба са-
да та со тем јан и да се ис пр ска 
све та во дич ка. Ќе би де ко’ но во. 
А, ако тоа им е прем но гу (too 
much), мо же да го по ви ка ат и 
хо рот на Ха ре Криш на да за пее. 
Ве ру вај те, љу бо вта е по ја ка од 
си те ва ши каз ни, од си те ва ши 
конс пи ра ции и под мол но сти, 
од си те ва ши ла ги и зло сторс-
тва, љу бо вта е по ја ка. �
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Илјадници нови работни 
места со оперативниот план за 
вработување за 2017 година
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реализацијата на активните програми, мерките за вработување и 
услуги на пазарот на трудот во согласност со годишните оперативни 
планови слободно можеме да ја оцениме како успешна, а за тоа 
говорат и податоците. имено, во периодот 20072016 година во 
активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на 
трудот, учествувале повеќе од 102.000 невработени лица, од кои 
43 отсто се веќе  вработени – вели првиот човек на Агенцијата за 
вработување на република македонија, влатко поповски

Пишува | Александрија Стевковска 

� Колку мерки содржи oпера-
тивниот план за 2017 година и 
колку лица е планирано да би-
дат опфатени?
ПОПОВСКИ: Оперативниот план 
за активни програми и мерки за 
вработување и услуги на паза-
рот на трудот за 2017 година е 
единаесетти по ред оперативен 
документ и претставува про-
должување на соочувањето со 
предизвиците на пазарот на 
трудот.  Во oперативниот план 
за 2017 година се утврдени про-
грамите, мерките и услугите за 
вработување, кои ќе се спрове-

основачи, туку и за други лица 
што ќе се вработат во овој поче-
тен и одржлив бизнис.

Од 2007 година до 2016 година 
преку оваа програма се основани 
8.730 фирми во кои се вработе-
ни 8.969 лица.  За успешноста на 
оваа мерка говори и фактот дека 
повеќе од 70 проценти од фирми-
те успеале да опстанат на пазарот 
и по неколку години, а, исто така, 
во дел од нив има зголемување 
на бројот на вработени.

Покрај програмата за самовра-
ботување со грант, како мошне 
успешни може да ги посочиме и 
проектот за самовработување 
со кредитирање и проектот за 
самовработување со кредити-
рање млади лица до 29 години 
со кои досега се  регистрира-
ни 3.819 правни субјекти  во 
кои се вработени 4.559 лица и 
1.320 регистрирани индивиду-
ални земјоделци и вршители на 
земјоделска дејност. 

Покрај овие програми, не по-
малку успешна е и програмата за 
подготовка за вработување, која 
опфаќа сет мерки што имаат за 
цел здобивање и дополнување 
на знаењата и на вештините 
на невработените лица заради 
зголемување на нивната вработ-
ливост како што се практикант-
ството, обуките за побарувани 
занимања на пазарот на трудот, 
обуките за напредни ИТ-вешти-
ни и др. Практикантството во 
изминатите години се реализи-
ра мошне успешно и за него има 
голем интерес - како од млади-
те невработени лица, така и од 
работодавците. За успешноста 
на оваа мерка говори и фактот 
што и покрај немањето обврска 
да ги вработат практикантите 
по завршувањето на мерката, 
од вкупно 3.157 невработени  
млади лица што учествувале во 
изминатиот период, 60 процен-
ти од нив се вработени.

Понатаму, би ја споменале мер-
ката обука за задоволување 
на побаруваните занимања на 
пазарот на трудот, чијашто цел 
е да се зголеми вработливоста 
на невработените лица преку 
здобивање знаења и вештини 

за занимања што се барани на 
пазарот на трудот. Програмата за 
обука се реализира во период од 
четири месеци кај верификуван 
спроведувач на обука, при што 
еден месец се изведува во реални 
услови кај работодавец. Со оваа 
мерка, во периодот од 2008 годи-
на до 2016 година се опфатени 
2.256 лица, од кои 41 процент од 
учесниците се вработиле.

Исто така, успешна е и обуката 
за напредни ИТ-вештини би-
дејќи на невработените лица 
им овозможува здобивање 
знаења и вештини за напредни 
програмски јазици што се мош-
не барани на пазарот на трудот. 
Невработените лица што успеш-
но ќе ја завршат оваа обука и 
доколку го положат испитот се 
здобиваат со меѓународно при-
знат сертификат. Во изминатиов 
период со оваа мерка беа опфа-
тени 805 учесници.

� Мерката самоварботување 
беше промовирана деновиве, 
што предвидува и како ќе се 
спроведува?
ПОПОВСКИ: Во тек е јавниот 
оглас до невработените лица за 
учество во програмата за само-
вработување како мерка од опе-
ративниот план за активни про-
грами и мерки за вработување, 
која континуирано и успешно 
се реализира од 2007 година на-
ваму. Програмата има цел да го 
поттикне претприемаштвото и 
да поддржи создавање почетен 
бизнис што ќе обезбеди одрж-
ливи вработувања, не само за 
самите основачи, туку и за други 
лица што ќе се вработат во овој 
почетен и одржлив бизнис. 

Програмата за самовработување 
вклучува обука за претприем-
аштво, помош при развивање 
одржлив бизнис–план и реги-
стрирање дејност, неповратни 
грантови во форма на опрема 
и материјали и менторство за 
време на почнување на бизни-
сот.  Планирано е да се вработат 
1.050 невработени лица во 1.000 
новоотворени микропретприја-
тија.

Право на учество во оваа про-
грама имаат сите евидентира-

ни невработени лица - активни 
баратели на работа. 

За реализација на секое само-
вработување се предвидува под-
дршка со неповратни средства 
во висина од 263.940,00 денари 
од кои 246.000,00 денари во вид 
на директна поддршка за набав-
ка на опрема и/или материја-
ли, додека 17.940,00 денари се 
наменети за поддршка во вид 
на основна обука за претпри-
емаштво и водење бизнис, сис-
тем со ваучери за изработка на 
бизнис-план и поддршка при 
регистрирање на бизнисот.

Кандидатите што ќе презенти-
раат одржлив бизнис-план, кој 
јасно укажува на потреба од 
дополнително вработување на 
уште едно лице, имаат можност 
да аплицираат за грант што ќе 
поддржи самовработување на 
основачот на фирмата и допол-
нителното вработување. Во тој 
случај, средствата на вкупниот 
грант ќе изнесуваат 355.940,00 
денари, од кои 263.940,00 дена-
ри за реализација на самовра-
ботувањето и за отворање на 
бизнисот и 92.000,00 денари за 
дополнително вработеното лице. 
Во програмата за самовработу-
вање е предвидено да се вклучат 
и кандидатите од мерката обука 
за здобивање вештини од стари 
занаети, кои успешно ќе ја завр-
шат обуката и ќе изразат желба 
да основаат занаетчиска дејност 
(правен субјект). 

Со програмата ќе се поддржат и 
најмногу 20 бизнис-планови за 
рурални подрачја, со можност 
да се набават квалитетни грла 
(молзни крави, кози, овци) од 
овластени производители или 
увезувачи.

� Која е целната група на мер-
ките за вработување, дали 
сите невработени или одре-
дени категории невработени, 
како самохрани родители, 
лица со инвалидност, социјал-
но ранливите?
ПОПОВСКИ: Невработените 
лица евидентирани во Агенција-
та за вработување како активни 
баратели на работа имаат право 
и можност да учествуваат во про-

дат во наредниот период за да 
се подобри функционирањето на 
пазарот на трудот, да се поддржи 
создавањето нови работни места 
и за да се зголеми вработливоста 
на невработените лица.

Тој содржи  22 програми и мерки 
за вработување и 11 услуги на 
пазарот на трудот. Планирано е 
во сите предвидени активности 
да бидат опфатени 41.235 лица.

� Која од мерките досега се по-
кажа како најуспешна?
ПОПОВСКИ: Реализацијата на 
активните програми, мерките 
за вработување и услугите на 
пазарот на трудот во соглас-
ност со годишните оперативни 
планови слободно можеме да ја 
оцениме како успешна, а за тоа 
говорат и податоците. Имено, 
во периодот 2007-2016 година 
во активните програми и мер-
ки за вработување и услуги на 
пазарот на трудот учествувале 
повеќе од 102.000 невработени 
лица, од кои 43 проценти се веќе 
вработени. Само во 2016 година 
во активните програми и мерки 
за вработување и услуги на паза-
рот на трудот учествувале 32.141 
невработено лице, од кои речиси 
30 проценти се вработени.

Има поголем сет мерки што се 
мошне успешни. Една од мерки-
те што се покажа како најефек-
тивна е програмата за самовра-
ботување со грант. Програмата 

има за цел да го поттикне 
претприемаштвото и да 

поддржи креирање по-
четен бизнис, кој ќе 

обезбеди одржли-
ви вработувања, 

не само за 
самите 
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грамите и во мерките за врабо-
тување и услугите на пазарот на 
трудот, утврдени во оперативни-
от план за 2017 година. 

Правото за учество се определу-
ва врз основа на условите и на 
критериумите дефинирани за 
секоја одделна услуга и програма, 
односно мерка за вработување, а 
како општо правило се настојува 
да се постигне еднаква застапе-
ност на мажи и на жени, како и 
учество на младите лица до 29 
години од најмалку 30 проценти. 
Има програми и мерки што се 
наменети за лица од ранливите 
категории како што се лица на 
кои им се заканува социјален ри-
зик, корисници на социјална па-
рична помош, жртви на семејно 
насилство, деца без родители и 
родителска грижа, членови на се-
мејства што се корисници на по-
стојана парична помош и детски 
додаток, лица со инвалидност 
и др. Значи при создавањето на 
годишните оперативни планови 
за активни програми и мерки за 
вработување се води сметка да 
бидат опфатени сите категории 
невработени лица.

� Македонија бележи исто-
риски најниско ниво на невра-
ботеност, според Вас, на што 
најмногу се должи тоа?
ПОПОВСКИ: Намалувањето на 
невработеноста, односно падот 
на стапката на невработеност 
укажува на позитивните ефекти 
од реализацијата на политиката 
за вработување, насочена кон от-
ворање нови работни места, по-
зитивните ефекти што ги даваат 
новоотворените работни места 
од страна на странските инвес-
титори, но и отворените работни 
места од страна на домашните 
компании, како и зголемената 
соработка меѓу странските и до-
машните компании што допол-
нително ја поттикнува потребата 
од нова работна сила.

� Колку невработените се ак-
тивни во барањето работа и 
колку се заинтересирани за 
Вашите обуки?
ПОПОВСКИ: Активностите на 
Агенцијата за вработување се 
насочени кон поуспешно повр-
зување на понудата и на побару-

вачката на работна сила, како и 
кон активности за зголемување 
на капацитетите за вработу-
вање на невработените лица – 
активни баратели на работа, со 
цел нивна успешна интеграција 
на  пазарот на трудот.

Во таа насока се преземаат 
активности за мотивирање и 
поттикнување на невработените 
лица во процесот на барање ра-
бота. Невработените лица имаат 
можност во работните клубови 
при центрите за вработување да 
добијат информации од пазарот 
на трудот, за слободните работни 
места што ги објавуваат работо-
давците, да добијат советување и 
насочување за здобивање вешти-
ни и знаења, насоки за изработка 
на апликации за работа, прет-
ставување при интервјуа за рабо-
та, професионална ориентација и 
советување за кариера итн.

Успешноста на активните мерки, 
особено на програмите за подго-
товка за вработување говорат за 
големата заинтересираност на 
невработените лица.

Во таа насока, секоја година 
се зголемува опфатеноста на 
корисници на мерките и на ус-
лугите, а се создаваат и нови 
програми и мерки, во зависност 
од интересот на невработените 
лица.

� Кои се наредните чекори на 
Агенцијата за вработување во 
насока на натамошен пад на 
невработеноста?
ПОПОВСКИ: Агенцијата за вра-
ботување на Република Маке-
донија има мисија успешно да 

посредува на пазарот на трудот 
преку развој на висок квалитет 
според потребите на клиентите, 
со усовршување на сопствените 
знаења, вештини и способности 
и воспоставување партнерски од-
носи со учесниците на пазарот 
на трудот. Притоа, Агенцијата за 
вработување особено се фоку-
сира на зголемување на ефикас-
носта во работењето со работо-
давците, индивидуален пристап 
во работењето со невработените 
лица, преку нивно профилирање 
и изработување индивидуални 
планови за вработување, совету-
вањата за вработување, кариер-
но водење и други услуги. 

Ќе продолжиме со квалитетно 
спроведување на активните про-
грами и мерки за вработување и 
зголемување на интеграцијата 
на долгорочно невработените, 
младите лица, жените, лицата 
со инвалидност и другите невра-
ботени лица со намалени мож-
ности на пазарот на трудот. И 
понатаму ќе ги приспособуваме 
услугите кон потребите на рабо-
тодавците и лицата што бараат 
вработување, а ќе создаваме и 
нови програми и мерки за вра-
ботување усогласени со потре-
бите на различни целни групи 
невработени лица. 

Сите наши активности имаат 
цел Агенцијата за вработување 
да функционира како мала, но 
ефикасна и модерна служба за 
поврзување на понудата и на 
побарувачката на пазарот на 
трудот, со крајна цел натамо-
шен пад на невработеноста и 
зголемување на вработеноста 
во Република Македонија. �

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



ТрЕНТ  
ФрАНКС

ЉуБоМИр 
ЦуЦуЛоВСКИ

Досега немаме добие-
но одговор од Амери-
канската амбасада во 

Македонија, а тоа е загрижувачко прашање, па ќе 
бидеме принудени да преземеме одредени мерки 
по однос на финансирањето доколку сме сигурни 
дека тоа финансирање, во суштина, не ѝ помага на 
Македонија, туку ѝ одмага.

Албанската платформа 
стана доминантна, од-
носно ѝ се наметна на 

македонската политичка јавност поради несфатли-
виот раздор меѓу двете македонски партии. Така, 20 
пратеника станаа помоќни од 100 пратеника. Ова 
е далеку од умот, но е блиску до трагичната прак-
тика, според која мора да се коалицира со некоја 
од албанските партии – најчесто победничката. 
Сега, токму оваа практика ѝ се удира од глава на 
ВМРО-ДПМНЕ. Утре, во некоја друга ситуација, ќе 
му се удри од глава и на СДСМ. Едноставно, барем 
според моето мислење, се нема ум за подолгорочна 
визија за државата.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
ЕФТИМ 
КЛЕТНИКоВ

Снимените разговори 
од прислушувањето во 
Македонија се сместени 
на 180 хард дискови. Од 
нив во СЈО е предаден само еден. Најголемиот дел од 
нив се однесуваат на СДСМ, а само десет проценти 
на владата на ВМРО-ДПМНЕ. Со прислушуваните 
разговори за врвот на социјалдемократите се сакала 
да се обезбеди смена на раководството во партијата 
и на тој начин на чело на структурата да дојде некој 
кој ќе може да го смени името.

ВАСКо  
ЕФТоВ

Платформата удира на 
суверенитетот на маке-
донската држава и на-
ција. Албанците треба да 
знаат дека Македонија е држава на Македонците и 
на останатите малцинства. Треба да се помират со 
фактот дека се малцинство, тие се 20 проценти, а ни 
оваа бројка не е сигурна, со оглед на фактот што со 
години избегнуваат попис.

ВЛАдо 
ЈоВАНоВСКИ

Ако сум толку моќен, 
дајте ми да решиме 
некое од нашите ко-

лективни права, да издејствуваме признавање на 
Македонија во соседните земји. Не сакам повторно 
да се навраќам на темата бидејќи колку повеќе 
еден човек се брани, толку повеќе изгледа како да 
крева табла дека е виновен, а не сакам да им дадам 
дополнително повод. Мене ме нападна глутницата, 
разјарена и координирана, не знам колку следевте, 
меѓутоа имаше еден ден пауза за да се консолиди-
раат и да добијат директиви. Јас сум избран како 
таргет и сега ме линчуваат.

Со години нѐ убедуваа 
дека Заев е поинаков 
партиски лидер, а дека 
граѓанското движење 
успеало да ја демократизира партијата однатре. 
Сега со денови преговараат за суштински прашања, 
и сета ситуација има дежа ву ефект на она што го 
правеа зад затворени врати цели 40 дена во 2004 
година. Истакнати пратиски членови велат дека 
нема внатрепартиски консултации и дебати, туку 
за пазарењето договараат само врхушките. Сега, 
се прашувам, каде се „Граѓаните за Македонија“, 
„Протестирам“, Шарените итн.? За ова ли се бореа? 
И тоа во ситуација кога сите се свесни дека кој и 
да направи влада, таа ќе биде мртвородена - т.е. 
осудена да живее сосема кусо бидејќи нема да може 
да биде функционална.

БИЛЈАНА 
ВАНКоВСКА

 |   ЛИчНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИчНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

пе ли вост, на омра за до де ка 
Со ро со ви те пар ти зан чи ња 
ма ва ат со бом би чи ња од ро-
во ви те.

� „Умет ни ци има, мно гу 
про фе со ри на ака де ми ја-
та, ка ко што е и Пе тар Ар-
сов ски, со кои не сме при ја-
те ли ни ту на Фејс бук ни ту 
во при ват ни от жи вот, иа ко 
јас сум се оби дел. По тсе те-
те ме зо што пи шу ва ше за 
бом би, уце ну ва ња мис леј-
ќи на ДУИ, ве леј ќи да им 
пу шти ме еден не при сто ен 
пред лог, ед но бом би че. За-
рем тоа не е по ви ку ва ње 
на вој на. Ка де е раз ли ка та 
на те жи на та на тој и мо јот 
пост, јас не за го ва рам, јас 
са мо стра ву вам“, ве ли Јо ва-
нов ски.

От стре лот за кој збо ру ва Јо-
ва нов ски е уште ед на уло га 
на акте рот во по ли ти ка та – 
Пе ро Ар сов ски Ко до шот, кој 
иа ко на бр зо по де ба та та при-
ло жи до ку мент од Ко ми си ја-
та за ве ри фи ка ци ја на фа кти 
де ка е чист, ќе про дол жи да 
си го но си име то.

� „Мно гу лес но се из го ва-
ра ат збо ро ви, фа ши стич-
ка вла да, фа ши стич ки 
ре жим, ди кта то ри, ка де 
бе вте вие ка ко но ви на ри 
и ми ро твор ци да се спро-
тив ста ви те. Епа из ви ни, тој 
пре кар Ко дош не ти го да ла 
вла ста. Не твр дам јас, та кво 
име ти ста ви ле. Зна еш ка-
ко ви ка ат, да не ти из ле зе 
име… Овој от стрел е ка ко 
Ши шков ко га го от стре лаа, 
а ко ле ги те го ко до шеа. Ти 
са мо ми да де шла гворт. Јас 
не ве лам де ка си ко дош. Ме-
не ме ви ка ат Ла ле, не го го 
ви ка ат Ко дош, што да пра-
вам, пре кар е тоа“, ре че Јо-
ва нов ски обра ќај ќи му се на 
Ар сов ски. � (Р.Р.)

АЛИ дА Се 
ПЛА ШИ, НА ќо 
СКоП СКИ  
По РУ ЧУе

Пе ро Ар сов ски прв пат 
на филм се по ја вил во 
игра ни от филм „Ма ке-

дон ски от дел од пе ко лот“ во 
1971 го ди на. Слу чај но или 
не, еве го по втор но во филм 
со исти от нас лов. Дејс тво то 
се оди гру ва во Ма ке до ни ја, 
трае три го ди ни, си ту а ци ја-
та е до ве де на до без из лез, 

ре жи ја та е на алч ни от За ев 
од Мур ти но. На ќо Скоп ски 
од еден друг филм, иа ко спо-
ред на, до би ва зна чај на уло га 
во овој. 

Не го ви от глас е оде кот на 
гла сот на Пав ле Бо го ев ски, 
кој не о дам на под пал ка та 
на „Би ха ќка“ му от пеа не-
кол ку за ка ну вач ки сти хо ви 
на Али Ах ме ти, чо ве кот кој 
ста на гла вен фа ктор во фил-
мот бла го да ре ние, се ка ко, на 
ре жи се рот.  

Во ин терв ју за „Ре пуб ли ка“ 
про фе со рот Цу цу лов ски пре-
циз но ќе ја опи ше ап сурд но-
ста на си ту а ци ја та „20 пра-
те ни ци ста наа по моќ ни од 
100“. Еден Али Ах ме ти, се-
ед но, со пар ти ја та зад се бе, 
е фа кто рот, глав ни от актер 
во ма ке дон ски от пе кол. До-
де ка пе ко лот се раз го ру ва, 
на СДСМ му ста ну ва же шко 
под но зе те. Нер воз ни и не-
тр пе ли ви, функ ци о не ри те, 
сим па ти зе ри те, па и од нив 
ша ре ни те, ги острат фејс бук-
мо лив чи ња та и ја истре су-
ва ат нер во за та, го ску су ва ат 
вре ме то на че ка ње.

� „А да им по ну ди ме на 
уце ну ва чи ве не што „што 
не мо жат да го до би јат“. Ед-
но „бом би че“, а?“, на пи ша 
На ќо Скоп ски на „Фејс бук“ 
во сти лот на Бо го ев ски, кој 
му ма вта ше на Ах ме ти пред 
очи те со СЈО.

� „Знае ли Али Ах ме ти де ка 
не ма по ли тич ка кал ку ла-
ци ја ко ја ќе ре зул ти ра со 
за шти та на чле но ви те на 
ДУИ од евен ту а лен про гон 
од СЈО?“, се за ка ну ва Бо го ев-
ски со „по сил ни от брат“.

Во ова вре ме, до де ка Бо го-
ев ски и Ар сов ски нер воз но 
че ка ат, ша ре ни те ме ди у ми го 
про мо ви раа „др жав ни от не-
при ја тел“ Вла до Јо ва нов ски. 
Одред за от стрел, ка ко оној 
на Ши шков, ќе ре че расп на-
ти от актер, расп нат ток му 
по ра ди ста тус на „Фејс бук“. 
По ви ку вал на вој на, на не тр-

Пе ро Ар сов ски

Роден на:   
12 јуни 1945 го ди на во 
Мокрени, Велешко

Обра зо ва ние:   
Фа кул тет за драм ски  
умет но сти во Скопје

Про фе си ја:   
Актер во по ли ти ка та
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М екмастер не беше еден 
од главните кандида-
ти што ги предложи 

администрацијата откако пр-
виот избор на претседателот 
Доналд Трамп, пензионираниот 
вицеадмирал Роберт Харвард, 
ја одби понудата. За време на 
викендот претседателот Трамп 
интервјуираше тројца нови 
кандидати, заедно со привре-
мениот вршител на должноста, 
пензионираниот генерал Кит 
Келог. Мекмастер беше еден од 
тројцата, заедно со поранешни-
от американски амбасадор во 
ОН, Џон Болтон, и генерал-пот-
полковник Роберт Каслен.

Според соопштението на Бе-
лата куќа, Келог ќе продолжи 
да служи под раководството на 
Мекмастер како шеф на Нацио-
налниот совет за безбедност.
Томас Рикс од „Форин полиси“ 
во понеделникот наутро пред-
виде дека Мекмастер ќе биде 
изборот на Трамп за советник 
за национална безбедност опи-
шувајќи го како паметен, енер-
гичен и жилав.

- Тој има добро борбено ис-
куство, беше добар обучувач, 
го водеше Третиот оклопен 

воен полк во Ирак и особено 
помогна во воспоставување-
то мир во Тел Афар, во запад-
ниот дел на Мосул - пишува 
Рикс додавајќи дека Мекмас-
тер има голема поддршка од 
луѓето што работеле за него 
во минатото.

Мекмастер е автор на книга со 
стручна анализа на политич-
ките грешки во поглед на по-
разот на САД во Виетнамската 
војна. Книгата тврди дека вое-
ното раководство треба да биде 
подготвено да им се спротивс-
тави на цивилните политички 
лидери кога војната не се води 
успешно, а, исто така, го кри-
тикува и военото раководство 
дека за време на војната повеќе 
се занимавало со бирократски-
те борби за власт.

Лидерството на Мекмастер 
во познатата Битка 73 источ-
но во операцијата „Пустинска 
бура“ беше важен дел за пов-
торно заживување на војската 
на САД, поетски опишано како 
„Истерување на духовите од 
Виетнам“ во тоа време. Во таа 
битка, американската војска ги 
порази далеку побројните ирач-
ки сили со супериорна тактика, 

координација и технологија, 
без ниедна жртва. Во февруари 
минатата година Мекмастер 
напишал обемно објаснување 
за битката и за лекциите што 
може да се научат и да се при-
менат при идни конфликти од 
национален интерес.

Тој е познат како поборник за 
силни конвенционални воени 
сили и за способност за ки-
бернетска војна. Загрижен за 
намалувањето на работната 
сила и модернизацијата на оп-
ремата, минатата година тој го 
предупреди Сенатот дека мно-
гу потенцијални противници 
имаат поголема огнена моќ од 

Американците и дека Армијата 
ризикува да биде премала за да 
ја обезбеди нацијата. Една од 
лекциите што препорачува да се 
научат од Битката 73 источно, по 
една четвртина век, е дека аме-
риканските сили никогаш веќе 
нема да имаат таква технолошка 
предност во однос на копнените 
сили на непријателот.

Еден од непријателите за кои 
Мекмастер е особено загрижен 
е Русија. Во мај 2016 година „Ди-
фенс уан“ објави дека тој верува 
оти конфликтот во Украина от-
крил дека Русите имаат супери-
орна артилериска огнена моќ, 
подобри борбени возила и дека 

применуваат напредни техни-
ки за управување со беспилот-
ни летала за тактички ефект.

Мекмастер стравува дека аме-
риканските воени планери вло-
жуваат преголем напор за по-
беда во дуелите со проектили 
со долг дострел, прогласувајќи 
ги таквите тактики за ограни-
чена употреба за дисперзија, 
прикривање, мешање со цивил-
ното население, можност да се 
наруши способноста на мре-
жата, прецизната навигација 
и временските способности 
што ги покажаа руските сили во 
Украина. Исто така, тој е загри-
жен за предностите на Русија во 

Из вор: „Брајтбарт“
Пре вод: Ана Цве та но ска

Во понеделникот Белата куќа соопшти дека 
на местото на Мајкл Флин како советник за 
национална безбедност ќе дојде генерал
потполковник Херберт Рејмонд Мекмастер

сВет

артилеријата на бојното поле, 
вклучувајќи ја и употребата на 
касетни бомби, термобарско 
оружје, електронско војување, 
повикувајќи се на извештаите 
за неверојатната ефикасност 
на Русија во исклучувањето на 
украинските тактички радија, 
беспилотни летала, па дури и 
електрични осигурувачи на 
нивните артилериски грана-
ти. Според Мекмастер, опасно 
еродираат дури и фалените 
американски врвни технологии 
за воздушна надмоќ, тенкови и 
оклопни возила. 

Генерал-потполковник  
Х.Р. Мекмастер нов 
советник за национална 
безбедност на Трамп

www.republika.mk28 петок, 24 февруари 2017 година www.republika.mk 29петок, 24 февруари 2017 година



Со ма мо гра фи ја стап ка та на смрт ност  
во Швед ска ве ќе е на ма ле на за 63 про цен ти

Раз го ва ра ше | Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фото | При ват на ар хи ва

ПРО ФЕ СОР Д-Р ЛАС ЛО ТА бАР

од по че то кот на про гра ма та за ске
ни ра ње во Швед ска беа по ви ку ва ни 
же ни ме ѓу 40 и 74 го ди ни во ин тер вал 
од две го ди ни. со сту ди и те се зак лу
чи де ка е на ма ле на смрт но ста до 40 
про цен ти, а де нес со но ва та тех но ло
ги ја и со на ма лу ва ње то на ин тер ва лот 
ме ѓу ма мо гра фи и те на ед на го ди на, 
смрт но ста од рак на дој ка е на ма ле на 
на 63 про цен ти, из ја ви во ин терв ју за 
„Ре пуб ли ка“ до ктор Та бар

М а мо гра фи ја та е ала тка што 
се ко ри сти за ра но откри-
ва ње на ра кот на дој ка и со 

тоа на вре ме да се ин тер ве ни ра за 
да се спа си жи во тот на же на та, сме-
та швед ски от ре но ми ран про фе сор 
Лас ло Та бар. Тој прв пат го сту ва ше 
во Скоп је и во ре ги о нот на по ка на 
на Ма ке дон ско то здру же ние за ра-
ди о ло ги ја на дој ка. Та бар дој де во 
Скоп је по по ка на на д-р Свет ла на 
Те мел ков ска, спе ци ја лист-ра ди о лог 
при Уни вер зи тет ска та кли ни ка за 
ра ди о ло ги ја во Скоп је и пре тсе да-
тел ка на Здру же ни е то, ко ја го ор га-
ни зи ра ше пр ви от еду ка ти вен се ми-
нар за ра ди о ло ги ја на дој ка одр жан 
од истак на ти от про фе сор Та бар.

Спо ред Та бар, со по ве ќе ме ѓу на-
род ни сту дии е по твр де но де ка со 
ске ни ра ње то се на ма лу ва смрт но-
ста кај же ни те и важ но е тоа да се 
ко ри сти за бо ле ста да се открие 
уште во ра на та фа за и трет ма нот 
да би де ус пе шен.

Ма мо гра фи ја та е откри е на во 1977 
го ди на. Со осум ме ѓу на род ни сту-
дии би ло по твр де но де ка со ске-
ни ра ње то се на ма лу ва смрт но ста 
кај же ни те.

– Од по че то кот на про гра ма та за 
ске ни ра ње во Швед ска беа по ви-
ку ва ни же ни ме ѓу 40 и 74 го ди-
ни во ин тер вал од две го ди ни. Во 

сту ди и те се зак лу чи де ка е на ма-
ле на смрт но ста до 40 про цен ти, 
а де нес со но ва та тех но ло ги ја и 
со на ма лу ва ње то на ин тер ва лот 
ме ѓу ма мо гра фи и те на ед на го-
ди на, смрт но ста од рак на дој ка е 
на ма ле на на 63 про цен ти - из ја ви 
во ин терв ју за „Ре пуб ли ка“ Та бар.

Во од нос на Ма ке до ни ја, Та бар сме та 
де ка др жа ва та се дви жи во ви стин-
ски пра вец, но она што е важ но, спо-
ред не го, е еду ка ци ја та на ме ди цин-
ски от ка дар од ед на стра на, од нос но 
ка ко да се пре поз нае кар ци но мот 
уште во ра на та фа за и, од дру га стра-
на, еду ка ци ја та на же ни те што тре ба 
да се ин фор ми ра ат за оваа бо лест.

 На се кои 29 се кун ди се ди јаг но сти-
ци ра нов слу чај на рак на дој ка во 
све тот. Да ли ра на та ди јаг но сти ка 
мо же да го спа си жи во тот на же на та?
ТА бАР: Де фи ни тив но, ра на та ди јаг-
но сти ка мо же да го спа си жи во тот на 
же на та. Ра на та ди јаг но сти ка е пре дус-
лов за ра но откри ва ње и за трет ман во 
ра на фа за. Си те же ни на во зраст од 40 
до 74 го ди ни тре ба ре дов но да пра ват 
ви со ко ква ли тет на ма мо гра фи ја, а по 
мож ност и ул траз ву чен прег лед ко га 
тки во то на дој ка та е гу сто.

 Кои се но ви те пре диз ви ци и те ра пии 
во ле ку ва ње то на ра кот на дој ка та?
ТА бАР: Но ви те пре диз ви ци и те ра пии 
во ле ку ва ње то на ра кот на дој ка та се 

из бег ну ва ње пре ку ме рен трет-
ман на ма ли те слу чаи на рак на 
дој ка, кои сѐ уште се ло ка ли зи-
ра ат на дој ка та и на о ѓа ње но ви 
те ра пев тски, ефе ктив ни кан це-
ро ге ни аген ти за ма ли те гру пи, 
ка де што ра но то откри ва ње е 
мно гу те шко.

 Да ли ра кот на дој ка тре ба да 
се сме та за бо лест што мо же да 
се из ле ку ва во 21 век? Да ли од 
оваа бо лест ве ќе не тре ба да 
уми ра ат же ни те?
ТА бАР: Во Швед ска, ка де што 
же ни те ре дов но пра ват ма мо-
гра фи ја, стап ка та на смрт ност 
ве ќе е на ма ле на за 63 про цен ти. 
Но си те ли те на од лу ки тре ба да 
обез бе дат средс тва за из град ба 
на до во лен број цен три за дој ка 
кои ќе овоз мо жат ре до вен прег-
лед на же ни те што има ат пра во на 
тоа, но, исто та ка, ќе го ко ри стат 
при ста пот на мул ти мо дал ност за 
ди јаг но сти ци ра ње на си те ас пе-
кти на ова за бо лу ва ње во ин тер-
дис цип ли нар на со ра бо тка. Та ка, 
проб ле мот не е са мо ме ди цин ски 
проб лем, тоа е проб лем и на оп-
штес тво то.

 Да ли ма мо гра фи ја та е до вол на 
за да се спре чи по ја ва на рак на 
дој ка та?
ТА бАР: Ма мо гра фи ја та не ја спре-
чу ва по ја ва та на бо ле ста, ту ку го 
де те кти ра ра кот на дој ка та во ра-
на фа за. Се пак, око лу 40 про цен ти 
од же ни те има ат „гу сти гра ди“. На 
тие же ни им тре ба авто мат ски 
ул траз вук на гра ди те ка ко до пол-
ни тел на ала тка, во при лог на це-
лос на ди ги тал на ма мо гра фи ја.

 Про фе со ре Та бар, прв пат до а-
ѓа те на се ми нар во овој дел од 
све тот. Ка ко се слу чи со ра бо тка-
та? Во што се со сто јат Ва ши те 
пре да ва ња во Скоп је?
ТА бАР: Д-р Свет ла на Те мел ков ска 
се за поз на со на ша та ра бо та ко га 
жи ве е ше во Швед ска. Таа ме по ка-

ни ту ка за да ги обу чи ме ра ди о-
ло зи те, па то ло зи те и хи рур зи те 
за нај ра на та фа за на ра кот на 
дој ка, за пре диз ви ци те со кои 
се со о чу ва ме ко га се по ста ву ва 
ди јаг но за во ра на фа за. Таа ме 
за мо ли да ги ин фор ми ра ме ко-
ле ги те за нај но ви те ре зул та ти 
од истра жу ва ња та.

 Освен ра кот на дој ка та, кои 
дру ги бо ле сти на дој ка та се 
нај че сти?
ТА бАР: По сто јат мно гу по ве ќе 
бе ниг ни за бо лу ва ња на дој ка 
или ими та ции на рак, со кои 
ра ди о ло зи те се со о чу ва ат при 
по ста ву ва ње то на пра вил на та 
ди јаг но за. Нај че сто ме ѓу нив се 
ци сти на дој ка, кои мо жат да се 
ди јаг но сти ци ра ат со ко ри сте-
ње со вре ме на ма мо гра фи ја и 
ул траз вуч но ис пи ту ва ње.

 Про фе со ре Та бар, Ва ши те 
пре да ва ња се ко гаш пре диз ви-
ку ва ат огро мен ин те рес. Да ли 
Ма ке до ни ја мо же да при ме ни 
не што од искус тва та од Швед-
ска?
ТА бАР: Сре ќен сум што гле дам 
де ка мно гу мла ди ра ди о ло зи 
ја по се ту ва ат оваа ин тен зив-
на обу ка и по ве ќе то од нив се 
мла ди да ми кои по ка жу ва ат го-
лем ин те рес за уче ње. Актив но 
учес тву ва ат во ин те ра ктив ни те 
пре да ва ња и бр зо учат. Тие ќе 
би дат ид ни те спа су ва чи на жи-
вот во оваа зем ја и тре ба да им 
се да де шан са да ги раз ви ва ат и 
да ги пра кти ку ва ат стек на ти те 
ве шти ни. За жал, мно гу мал ку 
хи рур зи и па то ло зи ги по се ту ва-
ат ча со ви те. Се кој член на ди јаг-
но стич ки и на те ра пев тски тим 
тре ба да доз нае за нај но ви те ре-
зул та ти од на ше то 40-го диш но 
истра жу ва ње. Тре ба да им се 
ука же на од го вор ни те ор га ни-
за ции да обез бе дат из град ба на 
ин тер дис цип ли нар ни ти мо ви 
што ќе ра бо тат за ед но. 

www.republika.mk30 петок, 24 февруари 2017 година www.republika.mk 31петок, 24 февруари 2017 година

здраВjе



КУЛТУРА

� Дојдовте да го промовирате Ваши-
от последен филм „Зона Замфирова 
2“. Како Ви се допаѓа ликот на Мане? 
Дали се пронаоѓате во неговиот лик 
или пак тој Ве потсетува на некого 
кого го познавате?
ВАСИЌ: Мане многу личи на Милан. 
Ликот на Мане за мене е круна во до-
сегашната кариера. Мислам дека овој 
лик е еден вид пехар, кој го добив, би-
дејќи јас овој лик многу го сакам. Мно-
гу ми е драго дека токму јас ја добив 
шансата да го толкувам ликот на Мане.

� Ова е филм за семејството, но и за 
општеството. Дали љубовта може да 
ги победи класните разлики?
ВАСИЌ: Дефинитивно, може. Јас сум 
многу семеен човек и сите го знаат 
тоа. Многу сум приврзан за своето 
семејство. Добро е што овој филм по-
кажува дека вистинската љубов може 
да ги победи сите пречки во животот. 
А пречки во животот има многу и тие 
треба да се совладаат, а љубовта е 
тука за да помогне. Верувам во љу-
бов и верувам дека љубовта може да 
победи сѐ. 

ликот на мане за мене е круна во досегашната кариера. 
мислам дека овој лик е еден вид пехар што го добив 

бидејќи јас многу го сакам овој лик. многу ми е драго 
дека токму јас ја добив шансата да го толкувам ликот на 

мане, вели васиќ во интервјуто за „република“

Српскиот актер Милан Васиќ 
ја толкува главната улога, 
ликот на Мане, во продолже-

нието на „Зона Замфирова“. По-
минаа 15 години откако беше сни-
мен првиот филм за убавата Зоне, 
ќерка на чорбаџија, и за Мане, 
златарот. Во продолжението на 
филмот сценаристите напишаа 
приказна за тоа што се случува 
во бракот на вљубените Мане и 

Зоне две години по нивната вен-
чавка. Дејството на филмот се од-
вива меѓу 1905 и 1908 година, а 
во филмот е прикажана љубовта 
и проблемите со кои се соочува 
младата брачна двојка.

Поголемиот дел од екипата беше 
дојден во Скопје за да го промови-
ра филмот и тоа беше повод да на-
правиме интервју со Милан Васиќ. 

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

МИЛАН ВАСИЌ, АКТЕР ШТО ГО ТОЛКУВА ГЛАВНИОТ ЛИК  
ВО ПРОДОЛЖЕНИЕТО НА „ЗОНА ЗАМФИРОВА“

Мане многу 
потсетува  
на мене

� Зошто денес е тешко да се одржи 
една врска или брак?
ВАСИЌ:  Основен проблем, според 
мене, е брзината на влегување во 
каква било врска. Во моето време, 
пред петнаесетина години, потешко и 
побавно се влегуваше во врска. Ако ви 
се допаѓа некоја девојка прво ја каниш 
на кафе, па разговарате, ги запозна-
ваш нејзините добри и лоши стра-
ни. Кога ќе станете момче и девојка, 
дури тогаш може да кажете дека се 
сакате. А денес се влегува во врска 
за три дена. За шест месеци „пука“ 
врската. Таа ќе затрудни, а тој ќе ја 
остави. Времето стана малку „болно“. 
Премногу брзо се живи и премногу 
брзо се влегува во што било.

� Вие ја пеете и насловната песна 
во филмот.
ВАСИЌ: Ова е ми е прво искуство да 
пеам насловна песна за филм. Среќен 
сум што ја имав таа чест да ја пеам 
песната што има повеќе од еден ми-
лион прегледувања на „Јутјуб“. Во 
филмот пеам уште една песна, во 
живо. Велат дека многу луѓе плачат 
на таа песна. 
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Култура
Книжарницата „матица“ 

препорачува:

4
Само едно

е важно
Гери Келер и 
Џеј Папасан

100 НАЈУбАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИњА

  

Лего Бетмен фиЛм
Lego Batman movie

Заработка: 42.500.000 $

жанр: анимиран
режија: Крис мекеј
актери: Вил Арнет,  

мајкл Кера,  
Розарио Девсон

педеСет нијанСи 
потемно

FiFty shades darker

Заработка: 23.300.000 $

жанр: драма
режија: Џејмс Фолеј

актери: Дакота Џонсон,  
ерик Џонсон,  
Џејми Дурнан

гоЛемиот КинеСКи ѕид
the great WaLL

Заработка: 21.700.000 $

жанр: акција
режија: Јимоу Занг

актери: мет Дејмон,  
тиан Јинг,  

Вилијам Дефо

Џон виК : погЛавје 2
John Wick: chapter 2

Заработка: 19.100.000 $

жанр: трилер
режија: чад стахелски

актери: Киану Ривс,  
Рикардо скамаршо,  

Иан мејшајн

војна на профеСори
Fist Fight

Заработка: 14.500.000 $

жанр: комедија
режија: Ричи Кин
актери: Ајс Кјуб,  

чарли Деј,  
трејси морган

ТоП 5 НАЈгЛЕдАНИ ФИЛМА  
          во САД викендов

1
мајстори на 
усехот
наполеон Хил, 
Џозеф марфи и
Дејл Карнеги

3
вештини за 
победување
Џек  
Велч

5
фактура
Јонас
Калшон

2
јавен 

настап
Дејл  

Карнеги

„Тројца музичари“ е 
насловот на две слични 
слики  изработени во ко-
лаж и во масло на платно 
на шпанскиот уметник 
Пабло Пикасо. Тие се за-
вршени во 1921 година и 
се пример за синтетички 
кубистички стил. Една 
верзија денес се наоѓа 
во Музејот на совреме-
на уметност МОМА во 
Њујорк, а другата е во 
Музејот на уметност во 
Филаделфија.  �

„Тројца музичари“ од Пабло Пикасо

КУЛТУРА
� Во филмот соработувате и со наши-
от Никола Ристановски. Како беше 
да се глуми со него?
ВАСИЌ:  Освен со Ристановски, во 
филмот соработувам со уште еден 
Македонец, Александар Ристоски, кој 
јас го прифатив како роден брат. Тој 
ќе биде голема актерска надеж и на 
Македонија и на Србија. Тој е Маке-
донец што студира глума во Белград. 
Првпат работев со Ристановски и имав 
одличен однос. И двајцата се одлични 
глумци – Ристановски за повозрасната 
генерација, а Ристовски за младата. Би 
сакал и понатаму да работиме некој 
проект заедно. 

� „Зона Замфирова 2“ е еден колори-
тен филм, како бајка. Тој е приказна 
за Србија во почетокот на 20 век. 
Има ли шарм во тој период?
ВАСИЌ: Публиката треба да го гле-
да „Зона Замфирова 2“ бидејќи тој го 
покажува најубавиот дел на Србија, 
Србија како убава земја, без насилство 
и дрога, без какви било пороци. При-
кажува чиста љубов, песна, веселба. 

� Постојат ли денес бегалки или, 
како што ги викаат во филмот, „по-

бегуљи“? Можат ли денес жените и 
девојките да го издржат притисокот 
на јавноста?
ВАСИЌ: Денес поголемиот дел од 
жените се „побегуљи“. Денес еден 
просечен брак трае две години. Или 
таа си заминува, или тој. Денес нема 

бракови како тој на моите родители, 
на пример, кој трае еве веќе 42 годи-
ни. Денес има многу самохрани мајки 
што имаат дете од една година. 

� Кој е Вашиот следен проект?
ВАСИЌ: Уште не размислувам за след-
ниот проект. Засега го промовираме 
филмот и уживам во тоа. Имам прет-
става во „Школа за љубовници“, која 
ја играм и во Македонија. Тука сме 
многу добро прифатени, салите се 
секогаш полни. Кон крајот на месе-
цот имаме три претстави, по една во 
Скопје, Битола и во Штип. Ја сакам 
Македонија, сакам да доаѓам тука 
и да пеам.

� Како е да се биде актер денес во 
Србија?
ВАСИЌ: Мене ми е добро. Јас се тру-
дам да работам колку што е можно 
повеќе. Ако ја работите работата што 
ја сакате, тогаш имате џекпот. Незгод-
но е ако сте актер, а не работите како 
актер. Тоа е како да сте фудбалер, ама 
не играте за првиот тим, туку седите 
на клупата. Секогаш им велам и на 
помладите – работете сами, работете 
приватно, трудете се. �
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ИГОР ИВКО ВИЌ ЈА РЕ ЖИ РА „МА чО РОТ ВО чИЗ МИ“ ВО ТЕ А ТАР ЗА ДЕ ЦА И ЗА МЛА ДИН ЦИ

Раз го ва ра ше |  Не ве на По пов ска
Фото |  Aлександар Ивановски

Те а та рот е ме сто то во кое 
се ис пол ну ва ат со ни шта та
Искре но ве ру вам де ка те а та рот сѐ 
уште има моќ и си ла, не са мо да 
на пра ви про ме ни вна тре за се бе, 
ту ку и да ги из бри ше амо рал ни те 
вред но сти во оп штес тво то, ве ли 
Игор Ивко виќ

� Те а та рот за де ца и за мла-
дин ци од Скоп је ги поч на 
под го то вки те за прет ста ва та 
„Ма чо рот во чиз ми“. Адап та ци-
ја та на поз на та та при каз на од 
Шарл Пе ро ја на пра ви Гор јан 
Ми ло шев ски, спо ред Ва ши-
те идеи. Ка ко ја за мис ли вте 
прет ста ва та?
ИВКО ВИЌ: „Ма чо рот во чиз ми“ 
ќе би де ин те ра ктив на, за бав-
на, смеш на хе рој ска ко ме ди ја, 
во ко ја ќе изо би лу ва ма ги ја та 
и илу зи ја та. Со ко ле га та Гор-
јан Ми ло шев ски, кој е автор на 
тек стот, соз да дов ме но во ори-
ги нал но чи та ње на бај ка та од 
Шарл Пе ро, што е мош не уни-
кат но и прив леч но за де неш-
на та мла да пуб ли ка. 

Ана ли зи рај ќи го са ми от нас лов 
„Ма чо рот во чиз ми“, се оби дов ме 
да од го во ри ме на пра ша ње то: 
што е тоа тол ку не о бич но, чуд-
но или вол шеб но што го пра ви 
тој ма чор по се бен и впе чат-
лив. Низ кре а тив на ди ску-
си ја зак лу чив ме де ка тоа е 
до бра та ма ги ја и илу зи ја, 
ко ја му по ма га на ма чо рот 
Макс да го спа си кралс-
тво то од кан џи те на ло-
ши от и зло бен ве штер-
ма ги о ни чар Уж векс. 
Со оваа прет ста ва, ко ја 
е пр ва од го ди наш на та 
про гра ма на Те а та рот 
за де ца и за мла дин ци, 

КУЛТУРА
се оби ду ва ме да вне се ме и све-
жи на не са мо во со др жин ска, 
ту ку и во естет ска смис ла на 
прет ста ви те за де ца. За таа цел, 
осо бе но е важ на и со ра бо тка та 
со илу зи о ни стот Го го Ре кви ем, 
кој да ва осо бен при до нес во кре-
и ра ње то на прет ста ва та.

� Обич но во при каз ни те има 
по ра ка не са мо за де ца та, ту ку 
и за во зрас ни те. Ка ква по ра ка 
но си оваа прет ста ва?
ИВКО ВИЌ: За раз ли ка од сом-
ни тел ни те мо рал ни по ра ки во 
ори ги нал на та бај ка на Шарл 
Пе ро, во ко ја итри на та, ма ни пу-
ла ци ја та и ко рум пи ра но ста се 
аду ти те за ис пол ну ва ње це ли 
во жи во тот, на ши от „Ма чор во 
чиз ми“ ги про мо ви ра хе ројс тво-
то, дру гарс тво то и до бро то. Тој 
му по ма га на не го ви от гос по дар 
Кас пер да ста не принц за тоа 
што ве ру ва во до бро то дру гарс-
тво и при ја телс тво. Во жи во тот 
мач ки те се ко гаш ги пер ци пи-
ра ме ка ко ин ди ви ду ал ни су-
штес тва, кои не спо де лу ва ат 
емо ции и ни ко гаш не мо же да 
се скро тат. На ши от ма чор што 
но си вол шеб ни чиз ми не е се-
би чен, ту ку аван ту рист и хе рој, 
кој го спа су ва це ло кралс тво од 
пу сто шот на ло ши от ве штер.

Оваа прет ста ва ќе би де за бав-
на не са мо за дет ска та пуб ли ка, 
ту ку и за по во зрас на та. Пуб ли-
ка та од раз лич ни ге не ра ции ќе 
ужи ва во без број ни те ур не бес ни 
аван ту ри што ги пре диз ви ку ва-
ат смеш ни и ка ра ктер ни ли ко-
ви, кои ги тол ку ва ат: Мар тин 
Јор да нов ски, Не над Ми тев ски, 
Ми ки Ан чев ски, Ма ри ја Ѓор ѓи-
јо ска, Емра Кур ти шо ва, Не над 
Ми тев ски, Ви не та Дам чев ска, 
Вла ди мир Ла зов ски.

Исто та ка, со ма ги ја та и со илу-
зи ја та што ќе би де ко ри сте на во 
прет ста ва, за ед но и со илу ми на-
ци ја та, ка ко екск лу зив ност на 
на ши от ре пер то ар, ве ру вам де ка 
ќе ја ис про во ци ра ме и ти неј џер-
ска та, но и по во зрас на пуб ли ка. 

� Со Ва ша та прет ста ва, всуш-
ност, поч ну ва ре а ли за ци ја та 
на про гра ма та на Те а та рот за 
де ца и за мла дин ци во 2017 го-

ди на. Од ас пект на ре зи ден тен 
ре жи сер во Те а та рот за де ца и 
за мла дин ци, ка же те ни што 
дру го ќе мо же да се пог лед не 
на ре пер то а рот оваа го ди на?
ИВКО ВИЌ: Пред ви де но е да се 
ре а ли зи ра ат уште три дру ги 
про е кти. Вед наш по „Ма чо рот 
во чиз ми“, со ра бо та про дол жу ва 
при ја те лот на Те а та рот за де ца 
и за мла дин ци, ре жи се рот Бо њо 
Лун гов, кој ќе ра бо ти на мју зик-
лот „Учил ни ца 303“, а до по че то-
кот на ле то то ќе се ре а ли зи ра и 
прет ста ва та „Снеж на та кра ли ца“, 
во ре жи ја на Со фи ја Ри стев ска. 

До кра јот на го ди на та, ќе би де 
ре а ли зи ра на уште еден про ект 
за кој ве ру ва ме де ка ќе би де ви-
стин ски хит, а тоа е прет ста ва та 
„Во ме се че ва та со ба“, во ре жи ја 
на го сти нот од Бу га ри ја, Пе тар 
Па шов Пом ла ди от. 

� Акти вен сте и во „Те а тар 007“, 
„Ли ца без ма ски“ и во Учи ли-
ште то за те а тар „Од игра до 
прет ста ва“, ка ко ре до вен пре да-
вач... Што се под го тву ва та му? 
ИВКО ВИЌ: За ед но со „Ма чо рот 
во чиз ми“, во тек се и фи нал-
ни те под го то вки за ју би леј но-
то де сет то по ред из да ние на 
ИТФ „Ли ца без ма ски“, што ќе 
се одр жи од 8 до 12 април. Во 
зна кот на ју би ле јот соз да дов ме, 
на ви сти на, ус пеш на про гра ма, 

со ин тер на ци о нал ни го сти, а 
на на ше за до волс тво и со го лем 
број ма ке дон ски не за вис ни те-
а тар ски про дук ции. 

Се ка ко, ту ка се и не зи беж ни-
те ча со ви со најм ла ди те, но и 
по во зрас ни љу би те ли на те а-
та рот, кои са ка ат да здо би јат 
зна е ња за актер ска та игра, ре-
жи ја та, кре а тив но то пи шу ва ње 
и се кој час и ден е но ва ус пеш на 
и за бав на при каз на. 

� По во ка ци ја ре жи сер, из вес но 
вре ме но ви нар, а во пос лед но 
вре ме нај го лем дел од вре ме-
то го по ми ну ва те во те а та рот. 
Што прет ста ву ва за Вас те а та-
рот? Ка ко го до жи ву ва те?
ИВКО ВИЌ: Те а та рот е ме сто то 
во кое се ис пол ну ва ат со ни шта-
та. Тоа е ме сто то во кое илу зи-
ја та ста ну ва ре ал ност, а ре ал-
но ста ја кре и ра ме ка ко мно гу 
по у ба ва и по ве дра од таа што ја 
жи ве е ме. Мо же би на тој на чин 
и јас ин тим но се оби ду вам да 
бе гам од ре ал но ста, ко ја, за жал, 
е су ро ва и бо ли по си те ра бо ви 
на ег зи стен ци ја та. 

Искре но ве ру вам де ка те а та рот 
сѐ уште има моќ и си ла, не са-
мо да на пра ви про ме ни вна тре 
за се бе, ту ку и да ги из бри ше 
амо рал ни те вред но сти во оп-
штес тво то. �
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Н а четврти март во СЦ „Бо-
рис Трајковски“ во Скопје 
е закажан заедничкиот не-

колкучасовен музички спекта-
кл на хрватските пејачи Оливер 
Драгојевиќ и Златан Стипишиќ 
- Џибони. Иако двајцата некол-
купати веќе гостувале во Скопје, 
никогаш немале заеднички кон-
церт пред скопската публика. На 
четврти март во Скопје доаѓаат 
да го претстават заедничкиот 
материјал „Фамилија“, снимен и 
инспириран од нивната живот-
на приказна и случки. Албумот 
е сниман во студија во Лос Анџе-
лес, Париз, Загреб и Риека и на 
него соработуваат врвни музи-
чари како Пино Паладино, Ману 
Каче, Стив Стивенс, Матија Дедиќ, 
Мирослав Тадиќ, Елвис Станиќ... 
„Фамилија“ својата службена кон-
цертна промоција ја доживеа на 
спектакуларниот концерт во 
Загреб. Ова е десетти студиски 
албум за 25 години исклучително 
богата кариера.

Џибони во интервју за „Републи-
ка“ говори за својата фамилија, за 
работите што го  прават среќни, 
за љубовта. Се присетува на дет-
ството и на момчештвото и на 
Дино Дворник со кого се позна-
вале од деца. Кога тој помислува 
на Скопје, прва асоцијација му е 
семејството на нашиот најпознат 
гитарист Влатко Стефановски со 
кога се познаваат многу години 
и со кого соработуваат. 

 Што е за Вас фамилија?
ЏИбОНИ: За мене фамилијата е 
многу важна. Јас сум Далматинец и 
под фамилија во Далмација се под-
разбираат најмалку 60 луѓе. Значи, 
сите деца, баби, свекрви, кумови, 
роднини, внуци. Мојата фамилија 
е нешто како на филмот „Кум“.

 Дали, можеби, семејството е нај-
важна работа во животот?
ЏИбОНИ: И мене, како и на мно-
гумина, семејството ми е најважно, 
кога си свесен дека живееш во ова 
време во кое живеат Путин и Трамп. 
човек лесно може да ја загуби довер-
бата во општеството во такво време 
во кое се губат нерви. Затоа можеш 
да имаш доверба само во своето се-
мејство, во своите најблиски.

 Дали е многу важно во љубовта 
луѓето да можат да сметаат едни 
на други?
ЏИбОНИ: Во љубовта е многу важно 
луѓето да можат да сметаат едни на 
други. Неодамна говорев токму за 
тоа, па ме прогласија за старомоден. 
Јас мислам дека зборот посветеност 
нема никаква врска со модата. Неко-
му да му бидеш посветен, тоа е се-
когаш во мода. Секогаш е најважно 
личноста што те сака да може да ти 
верува и да смета на тебе. Кога ти 
сакаш некого, знаеш дека нема да 
добиеш нож в грб. Зар има нешто 
поважно од тоа? Тоа е најважно!

 Дали е песната најдобар облик на 
изразување?
ЏИбОНИ: За мене, да. Кога ќе напи-
шеш музика, па ќе напишеш стихови, 
тогаш за таа музика имаш посебен 
однос, во однос на некој што е поет. 
Ако си поет или писател, тогаш са-
каш да се изразиш, не си ограничен. 
Можеш да се изразиш на 300-400 
страници или на 500 или повеќе. А, 
кога пишуваш песна, некогаш мора 
да се изразиш само во неколку сти-
ха. Ако навистина успееш да напише 
вистинска песна и да се објасниш 
себе, своите чувства или стравови 
во неколку стиха, тогаш тоа има на-
вистина голема вредност.

 Постојат ли песни што сте ги на-
пишале, но не сакате да ги свирите 
на концертите?
ЏИбОНИ: Постојат некои песни од 
првата фаза од мојот живот што ги 
надраснав, можеби затоа што сум раз-
мислувал поинаку кога имав дваесет 
години, а на 40 години размислувам 
поинаку. Ете, само поради тоа. Јас 
цврсто стојам зад сѐ што имам напра-
вено, но има некои песни во кои веќе 
не се гледам себеси. Би се чувствувал 
лажно со моите сегашни ставови и 
размислувања кога на концертите 
би пеел некои песни од раната фаза 
на мојот живот.

 Што е за Вас среќа? Како може да 
се опише?
ЏИбОНИ: често, ние луѓето мешаме 
два збора, што е задоволство, а што 
е среќа? Задоволство е сето тоа што 
може да се купи во продавница, а 
среќата не можеш да ја купиш. Задо-
волство е, да речеме, подобар автомо-
бил, нова гардероба, а среќа е да имаш 
возвратена љубов од луѓето што ги 
сакаш. Тоа е среќа...како и здравјето, не 
можеш да ги купиш. Постојат работи 
што не можеш да ги купиш во продав-
ница. Па така јас работите ги делам 
на тие што можат да се купат, а тоа е 
задоволство, и на тие што не можат, 
а тоа среќата. Среќата е бесплатна, но 
за неа мораш да се бориш.

 Каде го пронајдовте Вашиот мир?
ЏИбОНИ: Јас воопшто не сум го про-
нашол својот мир и го молам Бога да 
не го најдам. Воопшто не ме инте-
ресира мирот, ме интересира неми-

рот! Постојано нешто да сакам да 
работам, да свирам, патувам, да 
запознавам луѓе, необични луѓе. 
Мојот дух е немирен. Не можам да 
се замислам себе да се откажам 
од сево ова.

 Во својата кариера единствено 
сте пишувале песни за Оливер 
Драгојевиќ и за Дино Дворник. 
Какви сеќавања имате за Двор-
ник? Како го запознавте?
ЏИбОНИ: Со Дино Дворник се 
познававме уште од детството. 
Мојот покоен татко Љубо, кој 
беше музичар и диригент, беше 
голем пријател со таткото на 
Дино, познатиот актер Борис 
Дворник. Тогаш Сплит, нашиот 
роден град, не беше мегаполис, 
туку град со само 50-60 илјади 
луѓе и беше нормално сите тие 
што се занимаваат со уметност 
да се познаваат меѓу себе, но и 
да се дружат. Љубо и Борис беа 
пријатели. Зградата во која жи-
вееше Дино беше оддалечена 
стотина метри од мојата, така 
што се знаевме од мали. На Дино 
се сеќавам уште кога беше мал 
и возеше велосипед во кратки 
панталони. Секогаш беше див. Се 
сеќавам, многу сакаше со велоси-
педот да се пушта по скалите. Во 
еден период, двајцата почнавме 
да се занимаваме со музика, така 
што во еден момент животот нѐ 
спои. Заедно напишавме 17 песни, 
кои се најдоа на неговите албуми. 
Посебно сум горд поради тоа. Во 
тоа време тоа беше една многу за-
бележителна музичка револуција 
на овие простори на Балканот.

 Ова не е Ваше прво гостување 
во Скопје. Сегашниот концерт, 
на 4 март во СЦ „борис Трајков-
ски“ е најавен како спектакл. 
Паметите ли нешто посебно 
што Ви се случило во Скопје?
ЏИбОНИ: Јас секогаш се врзувам 
за луѓе, така што ни Скопје не е 
исклучок. Така е со сите градови 
во кои гостувам. Кога некој ќе го 
спомене Скопје, прво нешто што 
ми паѓа на памет се Влатко и Гор-
дана (Стафановски, н.з.). Некако 
се врзувам за луѓе. Луѓето се тие 
што го прават градот.

 Изјавивте дека имате 14 
деца, кои се родиле по за-
вршување на Вашите кон-
церти. Расте ли бројот на 
новоредни деца?
ЏИбОНИ: Јас секогаш кога ќе 
завршам некој концерт велам 
„Луѓе, славевме љубов. Сега 
одете дома и направите бебе“. 
Во последните десетина го-
дина луѓето го слушаа мојот 
совет и сега имаат момче или 
девојче. Тоа, на еден начин, 
многу ми годи и го сметам 
за личен успех ако на некој 
начин успеав да ги убедам 
луѓето да бидат среќни и за-
доволни. 

јас воопшто не сум го 
пронашол својот мир и го 
молам бога да не го најдам. 
воопшто не ме интересира 
мирот, ме интересира 
немирот! постојано нешто 
да сакам да работам, 
да свирам, патувам, да 
запознавам луѓе, необични 
луѓе. мојот дух е немирен. 
не можам да се замислам 
себеси да се откажам од 
сето ова, вели Џибони во 
интервју за „Република“

Молам Бога да не го пронајдам својот мир!

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

ЗЛАТАН СТИПИШИЌ - ЏИбОНИ, МУЗИчАР СЦеНА
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БРеНд КоНЦеПТИ | музички икони

Пишува |  Сотир Костов 

впе чат ли ва автор ска фи гу ра и не ве ро ја тен глас

Џ орџ Мајкл! Што зна че ше да се 
би де Џорџ Мајкл на му зич ка та 
сце на? Пред сѐ, ед на иск лу чи-

тел на и скром на по ја ва во овој свет 
полн со его. Но, исто та ка, и врв на 
ѕвез да во му зич ки от шоу-биз нис. А, 
по доц на и гло ба лен поп-фе но мен и 
еден од нај го ле ми те со ул-ве ли ка ни 
на Ве ли ка Бри та ни ја и све тот. Тво-
реш тво то на Јор гос Кир ја кос Па на јо ту 
(Џорџ Мајкл) ста на за шти тен знак на 
ед но вре ме и на це ла ге не ра ци ја. Ина-
ку, за поз на ва ње то со гру па та „Вем“ 
(Wham) бе ше бом ба стич но и ин тен-
зив но со де би-ал бу мот Fantastic(1983) 
и со хи то ви те Club Tropicana и Young 
Guns (Go for It), кои на гру па та ѝ да доа 
фан ко и ден имиџ. По доц на сле ду ваа 
хи то ви те Wake Me Up Before You Go-
Go и Careless Whisper, со кои гру па та 
ста на мо дер на, ди на мич на и маг нет 
за ти неј џе ри те низ це ли от свет. Со 
овие  хи то ви поч на ед на од нај го ле ми-
те ти неј џер ски хи сте рии, по Битл си и 
Ел вис Прис ли. Но, кре а тив ни от Мајкл 
има ше ви зи ја да от па ту ва по да ле ку од 
ти неј џер ска та пуб ли ка на „Вем“ и да 
екс пе ри мен ти ра со раз лич ни му зич ки 
жа нро ви. Мно гу бр зо се по ка жа де ка 
тој е ѕвез да та во ду е тот и раз дел ба та 
со Ен др ју Ри џи бе ше не ми нов на. Сле-
ду ва ше со ло-му зич ка ка ри е ра. Во оваа 
фа за тој соз да ва мно гу по се ри оз ни 
и автор ски пов пе чат ли ви пес ни. По 
пр вич ни от бун то вен изг лед со дол ги 
ко си, те ксас  јак ни, сле ду ва ше изг лед 
со кра тко пот стри жа на фри зу ра, па 
бра да и на кра јот ма чо-изг лед со ко-
же ни јак ни. Тоа е пер и о дот ко га тој 
до жи ву ва автор ски на пре док и раз вој, 
па лес ни те поп-пес ни од по че то кот 
на ка ри е ра та ги за ме ну ва со мно гу 
спе ци фи чен бел со ул, под вли ја ние 
на Сти ви Вон дер и дру ги те му зич ки 
умет ни ци со тем на бо ја на ко жа та. 
Со ло-ка ри е ра та ја поч ну ва во 1987 
го ди на со пес на та I Knew You Were 
Waiting, ис пе а на во ду ет со ди ва та Аре-
та Френк лин, а иста та го ди на го из да-

ва и со ло-ал бу мот Faith про да ден во 25 
ми ли о ни при ме ро ци. По тоа на пра ви 
уште еден ус пе шен ду ет, за ед но со сер 
Ел тон Џон ја ис пе а ја пес на та Don’t Let 
The Sun Go Down On Me. Отсе ко гаш бе-
ше до вол но ма чо, а, се пак, емо ти вен и 
не жен. Не го ва та ка ри е ра, од ас пект на 
ге не ра ци ја та ко ја го сле де ше, ни ко гаш 
не до а ѓа ше во пра ша ње. Епи те тот на 
ул ти ма тив на геј-ико на го по твр ду ва 
со об ја ву ва ње то на не го ви от прв со-
ло- ал бум, а во тој кон текст отво ре но 
ко ке ти ра ше со сво ја та пуб ли ка из ве-
ду вај ќи го синг лот I Want Your Sex, па 
та ка ста на еден од нај до бри те пе ја чи 
на де неш ни ца та и автен тич на му зич-
ка по ја ва на ко ја пред но зе ѝ се фр лаа 
при пад ни ци те и на два та по ла.

Ина ку, кол ку што бе ше из во нред но та-
лен ти ран, тој тол ку бе ше и не под нос-
ли во про во ка ти вен. Умет ник кој прв 
ини ци ра ше ре во лу ци о нер на син те за 
на мод на та и му зич ка та ин ду стри ја. 
Бе ше пи о нер во соз да ва ње то си нер ги-
ја по ме ѓу му зи ка та и мо да та. Не го ви те 
ви де ос по то ви од 90-ти те го ди на на 20 
век ста наа не по втор ли ви ре мек-де ла, 
естет ски со вр ше ни, исто вре ме но ис-
пол не ти со са ти ра во ко ја глав на уло га 
имаа су пер мо де ли те. Има ше бле ска ва 
ка ри е ра за чи не та со бу рен при ва тен 
жи вот и мно гу број ни скан да ли. Пе-
јач на нај у ба ви те ба ла ди. Бри тан ски 
поп-принц. Жи вот полн со сла ва, тај-
ни, скан да ли, му зич ки хи то ви. Има ше 
огром на енер ги ја со ко ја ус пе ва ше да ја 
„хип но ти зи ра“ пуб ли ка та од сце на та. 
Ка ко автор и из ве ду вач, автен ти чен, 
ори ги на лен и не по втор лив. На сце на та 
вла де е ше по дед на кво со гла сот и со 
ста сот.  Џорџ Мајкл има ше не ве ро ја-
тен глас и впе чат ли ва фи гу ра. Ре док 
за ба ву вач кој ус пе ва ше из во нред ни от 
во ка лен ан гаж ман да го збо га ти со 
од лич на ко ре о гра фи ја. Ва жи за нај го-
ле ма поп-ѕвез да на МТВ ера та. Ве лат 
де ка Мајкл Џе ксон има ше дви же ња, 
Ма до на став, Принц се од ли ку ва ше 
со се кса пил, а за шти тен знак на Џорџ 
Мајкл бе ше не го ви от глас. Не жен, мо-
ќен и су ге сти вен. А, изг ле дот бла гос-

ло вен. Уба вец, зго ден, ма чо-мен, од 
ко го бли ка се кса пил. Нај пр вин ка ко 
во дач на гру па та „Вем“, а по тоа и ка ко 
со ло-му зи чар (чи ја што по ја ва, пред сѐ, 
по ра ди ал бу мот Faith, ста на си но ним 
за се кса пил), тој ја де фи ни ра ше му зи-
ка та на 80-ти те го ди ни од ми на ти от 
век. Ал бу мот бе ше про да ден во 25 ми-
ли о ни при ме ро ци, а Мајкл ста на еден 
од нај поз на ти те му зи ча ри на све тот, 
ка ко по ра ди му зи ка та, та ка и по ра ди 
изг ле дот. Стек на ста тус на ико на на 
поп-кул ту ра та. Не го ва та му зич ка ку-
ќа „Со ни ре кордс“ го пла си ра ше ка ко 
секс-сим бол иа ко тој са ми от са ка ше 
да е поз нат и приз нат по тек сто ви те 
и по му зи ка та. Најв пе чат лив е ви де-
ос по тот со кој ја ове ко ве чи сво ја та 
пес на Freedom, се ка ко и исто и ме ни-
от ви де ок лип од 1989 го ди на. Тој го 
ан га жи ра ше то гаш сѐ уште не до вол но 
поз на ти от ре жи сер Деј вид Финч, кој 
со по мош на нај по пу лар ни те су пер-
мо де ли Лин да Еван ге ли ста, На о ми 
Кем бел, Кри сти Тар лин гтон, Тат ја на 
Па тиц и Син ди Кра форд го на пра ви 
нај е ми ту ва ни от ви де ос пот, полн со 
еро ти ка и се кса пил - ви де ос пот кој 
им ја раз го ру ва ше има ги на ци ја та на 
ма жи те низ све тот, кои на нај у бав на-
чин се за поз наа со по и мот су пер мо-
дел. Две го ди ни по доц на сле ду ва и 
ви де ос по тот за пес на та Too Funky, кој 
прет ста ву ва ко ми чен из лет во све тот 
на ви со ка та мо да, ка ко на пи ста та, та ка 
и зад сце на та. Во овој ви де ос пот ка ко 
глав ни актер ки се по ја ву ва ат ве де ти те 
на свет ски от мо де линг Ева Хер ци го ва 
(сти ли зи ра на ка ко Мар лен Ди трих), 
Лин да Еван ге ли ста, Та јра Бенкс и На џа 
Аер ман, си те об ле че ни во кре а ции на 
Ти е ри Муг лер. Нив на за да ча бе ше да 
да дат гла мур и да пре диз ви ка ат по-
тре ба за уба во то. Во 2012 го ди на, пак, 
за про мо ци ја на синг лот White Light  
со ра бо ту ва со ед но од нај поз на ти те 
ли ца на све тот на мо да та - Кејт Мос, 
ко ја има ше (и сѐ уште има) ста тус на 
бо жи ца на свет ска та мо да. На ме ра-
та на Мајкл да ги иско ри сти мод ни те 
ико ни и во оп што мод на та ин ду стри ја 
ка ко на чин на ви зу ел на ко му ни ка ци ја 

во све тот на поп-кул ту ра та до ве де до 
не кои од нај пре поз нат ли ви те му зич ки 
ви де ос по то ви и со ра бо тка, кои за се ко-
гаш ќе би дат за па ме те ни во све тот на 
по пу лар на та кул ту ра, а тој ка ко лич-
ност ко ја по ве ќе од ма е страл но ги обе-
ди ни раз лич ни те фор ми на ви зу ел но 
изра зу ва ње и ги пре то чи во умет ност 
на со вре ме на та кул ту ра.

Во ка ри е ра та из да де пет сту ди ски ал-
бу ми, две ком пи ла ции и еден ал бум 
со пес ни из ве де ни во жи во. Си те нив 
ги про да де во по ве ќе од 100 ми ли о ни 
при ме ро ци. Има ше се дум хи то ви на 
пр во то ме сто на бри тан ска та топ-ли-
ста и осум на бро јот еден на Бил бор-
до ва та ли ста во САД. За сво е то бо га то 
му зич ко тво реш тво на гра ден е со три 
Бри тан ски му зич ки на гра ди, две на-
гра ди „Гре ми“ и со че ти ри приз на ни ја 
„Ај вор Но ве ло“. Не го ва та тур не ја „24 
Live“ тра е ше три го ди ни, во 41 др жа ва 
одр жа 106 кон цер ти, а за ра бо тка та од 
неа из не су ва ше 200 ми ли о ни до ла ри. 
Ка ко му зич ки умет ник са кан, сла вен и 
обо жа ван, но во при ват ни от жи вот ни-
ко гаш не ус пеа да вос по ста ви ба ланс. 
Имал те шко дет ство, ро ди те ли те не 
би ле вни ма тел ни и неж ни со не го, а од 
ко га осоз нал де ка не е хе те ро се ксу а лец 
и би се ксу а лец, ту ку хо мо се ксу а лец, 
за пад нал во де пре си ја. Дол ги го ди-
ни ги со кри вал сво и те чув с тва, 
најм но гу од при чи на што не 
са кал да ја раз о ча ра не го-
ва та мај ка, а та га та ја 
по тис ну вал со кон су-
ми ра ње ал ко хол, ма-
ри ху а на и ко ка ин. 
Во Лон дон и 

во Лос Ан џе лес е ап сен за упра ву ва-
ње на пат нич ко мо тор но во зи ло под 
дејс тво на ал ко хол, но по ве ќе па ти е 
ап сен и по ра ди не до лич но се ксу ал но 
од не су ва ње на јав ни ме ста. Мо ја та по-
чит ка ко му зич ки умет ник ја за ра бо ти 
ко га јав но се спро тив ста ви на естаб-
лиш мен тот на му зич ка та ин ду стри ја, 
но  и на по ли тич ки от естаб лиш мент 
за отво ра ње то но ви во е ни жа ри шта на 
Бли ски от Исток. И, се ка ко, 
ко га на „Вемб ли“, на 
кон цер тот по све-
тен на Фре ди 
Мерк ју ри, 
е д и н с -

тве но тој до стој но ја ис пеа Somebody 
To Love, ед на од пес ни те на гру па та 
„Квин“. То гаш де фи ни тив но по твр ди 
де ка е умет ник со го ле ми спо соб но сти 
за му зич ки пер фор ман си. Во 1984 го-
ди на со не го ва та нај неж на пес на Last 
Christmast тој пе е ше „Ми на ти от Бо жик 
ти по да рив ср це...“, а 32 го ди ни по тоа, 
во 2016 го ди на, на Бо жик за се ко гаш 
за ми на од овој свет. Има ше са мо 53 

го ди ни. Оста наа ме ло дич на та 
тра е кто ри ја од не го во то 

му зич ко тво реш тво 
и ѕвез де на та прав 

на ле ген дар на та 
поп-ико на. �
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СТРАНЦИ ВО МАКЕДОНИЈА

винсент веи ванг диjао е уметник од тајван, кој живее и работи во 
скопје. причината поради која дошол во македонија е неговата 
сопруга Гордана со која се запознава во тајв ан. винсент и Гордана 
се заедно од 2004 година, преку работните обврски тие се поврзале 
и емотивно, подоцна во 2005 година решаваат да стапнат на 
лудиот камен и нивната љубов да ја крунисаат со брак. Го имаат 
синот томас, кој, како што открива винсент за „република“, бил 
примарната причина поради која во 2012 година решиле да дојдат 
и да живеат овде.  како сликар, винсент вели дека македонија 
е, навистина, голема инспирација, овде му се допаѓа природата, 
начинот на живот и веселоста на луѓето

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Мојот живот е таму каде што се мојата сопруга и мојот син, Македонија

� Кога првпат дојдовте во Македо-
нија?
ВИНСЕНТ: Во 2005 година првпат 
дојдов во Македонија. Причината за 
мојата посета во вашата земја е мојата 
сопруга. Ние се запознавме во Тајван, 
таму заедно работевме во една тајван-
ска фирма, се роди љубов и по извесен 
период решивме да стапиме во брак. 
Така и решивме да ја посетам земјата 
на мојата Гордана. Сакав да ја запоз-
наам Македонија бидејќи за неа знаев 
само од раскажување, фотографии, 
интернет, време беше и да ја доживеам.

� Доаѓате од земја со различна кул-
тура и традиција од Македонија. 
Како успеавте да се приспособите 
на животот овде?
ВИНСЕНТ: Да, различна е, но и иста, 
на некој начин. Јас сум личност што 

сака да гледа позитивно на животот. 
Уметник сум, цртам, па во работите 
што ме опкружуваат се трудам да ја 
најдам убавината и најчесто да ја ком-
бинирам со тоа што ме претставува 
мене, Тајван. Затоа не ми е тешко да се 
приспособам на животот овде. Може-
би животното темпо е малку побавно 
од начинот на живот во Тајван, каде 
што се работи и по 24 часа на ден, но 
тоа, пак, ми овозможи да видам дека 
и на поинаков начин може да се има 
време и за работа и за домашни об-
врски, дружење и за фамилијата. Сме-
там дека вака е подобро да се живее 
бидејќи да имаш време да одмориш 
по напорен работен ден е, навистина, 
важно. Што не е случај во земјата од 
каде што доаѓам. 

� Не многу солидно, но Вие, сепак, 
зборувате македонски јазик, беше 
ли лесно да се научи?
ВИНСЕНТ: Јазикот не е лесен да се на-
учи, повеќе го разбирам, но сакам и да 
го зборувам бидејки така го учам. Знам 
дека најдобро е да се оди на курсеви 

за јазик, но јас немам време да посету-
вам часови за да научам, па најмногу 
го апсорбирам преку комуникацијата 
со семејството, пријателите, секако, 
потребен ми е поради мојата работа 
и мојот престој овде.

� Кое е Вашето искуство? Знае ли 
Македонецот да подаде рака и да 
помогне доколку е потребно?
ВИНСЕНТ: Ќе бидам искрен и ќе ви од-
говорам дека ми се допаѓа како луѓето 
живеат овде, насмеани се, често релак-
сирано гледаат на животот, но и многу 
ограничено. чест на исклучоците. Но 
јас и мојата фамилија сме се соочувале 
со многу непријатности. На пример, 
имавме административно лоши иску-
ства, кои го компликуваа мојот престој 
во земјата, тогаш  јас и мојата сопруга, 
навистина, поминавме низ перипетии 
и не наидовме на потребното разби-
рање или помош. Но, сепак, јас се фо-
кусирам на позитивните нешта што 
ги носи животниот тек и во лошото 
барам добро. Имаме многу пријате-
ли овде, семејство, нашето дете има 

многу другарчиња со кои го поминува 
времето, па затоа сметам дека за сѐ е 
потребно време и работите, можеби, 
ќе се променат на подобро.

� Имате ли слободно време за да ја 
истражите Македонија? Според Вас, 
кое е најубавото место што треба 
секој да го посети во оваа земја?
ВИНСЕНТ: Порано имав повеќе време 
за да прошетам. Но сакам да минувам 
време во Скопје. Градот многу често 
ме инспирира и да нацртам некое мое 
дело. Нуди убави места и природа, 
има свој белег. Инаку сме биле и во 
други градови на земјата, сме летува-
ле во Охрид. Кога дојде мајка ми да нѐ 
посети направивме тура низ повеќе 
градови, беше одушевена, најмногу 
од Охрид, навистина е град што вреди 
да се види и да се чува.

� Ви се допаѓа ли традиционалната 
македонска кујна?
ВИНСЕНТ: Благодат на оваа земја е 
што сѐ уште произведува здрава храна. 
Ја сакам македонската кујна, најмногу 
ајварот. Но ги обожавам и македон-
ските сарми. Знам да готвам и некои 
македонски специјалитети. Ги сакам и 
вашите чорби. Дома јадеме и македон-

ски и тајвански специјалитети, оризот 
ни е примарен, вие имате, навистина, 
вкусен и здрав ориз. 

� Ви недостига ли Вашата земја?
ВИНСЕНТ: Ми недостига мојата земја, 
фамилијата и пријателите што ги 
имам таму. Но сега е полесно со ин-
тернетот, можеш да ги видиш, иако 
би сакал почесто да ги посетувам или, 
пак, тие да дојдат кај нас. Сепак, мојот 
живот е таму каде што се мојата со-
пруга и мојот син, а тоа е Македонија.

� Кои се Вашите планови, останувате 
ли во Македонија?
ВИНСЕНТ: Во моментов немаме пла-
нови да се вратиме во мојата родна 
земја, иако не е исклучена можноста 
да се случи тоа. Овде решивме да жи-
вееме поради нашиот син, неговиот 
развој и образование. Но ако дојде 
момент каде ќе процениме дека по-
ради него е подобро да се вратиме во 
Тајван, тогаш, можеби, и ќе се случи 
тоа. �
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АТРАКТИВНОТРЕНД

пролетта е секогаш „лажлива“. еден ден 
е топло, сончево, а следниот е студено 
и влажно. токму поради тоа пролетта е 
по малку незгодна и непредвидлива кога 
станува збор за модните комбинации

Модни комбинации за  
преодно време зима - пролет

Лесно и лелеаво
Модата во овој период е 
иста како и природата, 
сѐ станува живо, лесно, 
лелеаво. Во овој прео-
ден период обидете се 
слоевито да комбини-
рате лелеави паричња 
облека – широки, тен-
ки туники и блузи, 
долги здолништа или 
фустани. Со нив лесно 
може да се постигне 
интересен изглед со 
кој во исто време ќе се 
чувствувате удобно и 
пријатно.

Ви предлагаме неколку идеи како и со што да ја комбинирате 
пролетната и зимската облека и да бидете во тренд.

облекување во 
слоеви
Облекување во слоеви мора 
да биде на прво место – исто 
како и во есен. Овој начин на 
облекување е најдобра од-
брана од промената на тем-
пературата. Во овој начин на 
облекување сѐ е дозволено, 
а единствено ограничување 
е вашата фантазија. Комби-
нирајте потенки блузи, маи-
ци и фустани со топли јакни, 
шалови, палта.

Пролетни мотиви
Зимата е време во годината кога носиме темни 
бои, потешки материјали, а и модата е по-
суптилна и смирена во согласност со ова го-
дишно време. Напролет сѐ оживува, па така и 
модата е поинаква. Тоа најдобро се забележува 
на дезените на материјалите што најчесто се со 
интензивни, силни бои. Оваа сезона слободно 
може да си играте со линии, точки, цвеќе и со 
апстрактни линии.

Интензивни и  
светли бои
Бојата значи многу во искажу-
вање на сопствениот моден из-
раз. Оваа пролет не плашете се 
да ги комбинирате светлите и 
интензивни бои. Ако не сакате 
да ризикувате, одберете ком-
бинација во иста боја, или во 
комбинација со црно или бело. 
Ако, пак, сакате да привлечете 
повеќе внимание, обидете се со 
комбинации кобалтно сина и 
црвена, розова и портокалова 
или виолетова и зелена. Како 
и секоја пролет, многу се попу-
ларни и пастелните нијанси и 
бела боја.
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Поминете еден совршен викенд во Франкфурт
поради високите згради, овој град се нарекува и 
чикаго на мајна, но кога ќе се стигне до центарот, ќе се 
забележат многуте стари згради, традиционални куќи, 
интересни музеи и прекрасни паркови

Франкфурт на Мајна или само 
Франкфурт е најголемиот град 
во германската покраина Хесен 

и петти по големина во Германија, со 
672.000 жители. Важи за финансиски 
центар на Германија, но и за место 
каде што можете да поминете еден 
прекрасен викенд.

Се проценува дека во урбаното под-
рачје има 2.295.000 жители. Градот 
е во центарот на пошироката област 
Франкфурт/Рајна – Мајна, која има 
5.600.000 жители и е втора по голе-
мина во Германија.

Градот е расположен на стариот брег 
на реката Мајна, германски збор за 
тоа е „фурт”. Тоа е дел од поранешната 
Франконија, а жителите биле раните 
Франки. Така, името на градот го от-
крива своето наследство како „брег 
на Франките“.

Франкфурт е седиште на Европската 
централна банка, Германската сојуз-
на банка, Франкфуртската берза и на 
Франкфуртскиот саем, како и седиште 
на уште неколку големи комерцијал-
ни банки. Аеродромот во Франкфурт 
е еден од најпрометните меѓународ-
ни аеродроми во светот, Централната 
железничка станица во Франкфурт е 
една од најголемите крајни станици 

во Европа и Франкфуртскиот кројц  е 
најупотребуваната крстосница во Евро-
па. Франкфурт е единствениот град во 
Германија што е на списокот на десетте 
најважни светски градови.   

Тој се смета за најважен светски град, 
запишан во списокот во 2008 година од 
страна на групацијата на лофборскиот 
универзитет и е рангиран на 21. место 
во светот во поглед на надворешната 
политика. Франкфурт е втор град во 
Германија според висината на трошо-
ците за живот, а 48. во целиот свет. Тој,  
исто така, се вбројува во топ-десетте 
најубави градови за живот во светот, 
според консултантската агенција за 
човечки ресурси „Мерсер“.

Меѓу говорниците на англиски јазик, 
градот е познат само како Франкфурт, 
иако повремено Германците го наре-
куваат со целото негово име за да го 
разликуваат од другиот Франкфурт 
(значително помал) во областа Бран-
денбург, Франкфурт на Одра.

четириесет проценти од населението 
на Франкфурт е со имигрантско по-
текло, а 65 проценти од населението 
помладо од пет години.

Поради високите згради, овој град 
уште се нарекува и чикаго на Мајна, 

но кога ќе се стигне до центарот, ќе се 
забележат многуте стари згради, тра-
диционални куќи, интересни музеи и 
прекрасни паркови. Доколку се решите 
да го посетите, Ромер нека биде прв на 
листата, стариот дел на градот, пешачка 
зона, плоштад со неправилна форма со 
фонтана и неколку убави згради. Овде 
се наоѓаат кафулиња, продавници за 
сувенири, како и згради градени од 15 
до 18 век. Туристите се фотографира-

ат пред старите градски куќи, а, исто 
така, и пред новите од 1908 година и 
пред готските цркви „Свети Леонард“ 
и „Свети Никола“. Тука е и историскиот 
музеј, отворен уште од 1878 година.

Волфганг Гете, најпознатиот германски 
писател, е роден во Франкфурт, а куќата 
во која живеел до 1765 година сѐ уште 
може да се види. Внатрешноста е од-
лично сочувана, како и мебелот и кук-
лите со кои Гете изведувал претстави 
за родителите кога бил мал. Исто така, 
има и галерија посветена на славниот 
писател, а може да се види и дрвената 
кула Гете, која е висока 43 метри и од 
која има добар поглед на градот.

Дозволете си и да ја видите кулата 
Турм, којa е единствен остаток од 

средновековните ѕидови што го чува-
ле Франкфурт и е една од најстарите 
во светот.

Во градината Зенкенберг се наоѓа мно-
гу интересен природо-научен музеј, 
еден од најголемите во светот. Ова е 
одлично место за семејство затоа што 
може да се види најголемата европска 
изложба на диносауруси и на птици и 
да се добие целосна претстава за ди-
верзитетот во животинското царство.  
Ако сте љубител на животни, повеќе од 
4.500 живеат во зоолошката градина, 
која се протега на повеќе од 32.000 хек-
тари. Основана е во 1858 година, а е ин-
тересна по специфичните области како 
што е куќата Грзимек во која се наоѓа 
комплетна фауна како на Мадагаскар.

Уживајте и во Палменгартен, една од 
најубавите ботанички градини во Гер-
манија, која треба да ја посетат сите што 
ќе се најдат во овој град од пролет до 
есен. Овде настапувале многу позна-
ти светски изведувачи, почнувајќи од 
Бафало Бил, кој во 1890 година го из-
ведувал шоуто „Дивиот Запад“. Покрај 
разгледувањето на егзотичните билки, 
може да се изнајми и чамец, да отидете 
на пикник и да уживате во тишината.

Во срцето на Франкфурт се наоѓа згра-
дата на операта. Таа во ренесансниот 
стил била уништена за време на војната, 
но сега е една од најубавите во градот.

Доколку сте од тие што сакаат да 
поминат време во убав ресторан со 
чувство на спокој додека се пие убаво 
кафе, најпрометната пешачка зона 

Хауптваше е токму за вас, тука меѓу 
историските згради има и ресторани 
и кафулиња. Интересно е да се види 
и барокната куќа каде што се наоѓал 
затвор, воен штаб и полициска ста-
ница, а сега е кафуле. Овде се наоѓа и 
подземен трговски центар и безброј 
места каде што може да се купат вкус-
ни колбаси со зелка.

Авионските билети кон овој герман-
ски град не чинат многу. Ако навреме 
резервирате,  авионски   билет Скопје 
– Франкфурт ќе најдете и по цена од 
3.699 денари. За да потрошите помалку, 
а, сепак, да бидете дел од убавините 
на овој град, постои и можност да ре-
зервирате сместување преку интернет 
за што, секако, ќе платите помалку од 
агенциска понуда.  �
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МИ НИ-туР бИ НИ На вЕ тЕР
НАУКА И ТЕхНОЛОГИЈА

Н о што ако по стои и друг 
на чин да се ко ри стат овие 
тур би ни, ду ри и во ур ба ни-

те град ски сре ди ни, без при тоа да 
би дат зна чи тел но за бе леж ли ви, а 
да вр шат зна чај на уло га во обез бе-
ду ва ње енер ги ја и тоа пре ку еко ло-
шки и об нов ли ви из во ри.

Со ра бо тка та ме ѓу ед на ИТ-ком па-
ни ја и ком па ни ја што ра бо ти со зе-
ле ни тех но ло гии ре зул ти ра со еден 
ино ва ти вен про из вод. Ста ну ва збор 
за ми ни-тур би ни на ве тер, кои се 

по ста ву ва ат на улич ни те све тил-
ки, на авто па ти шта или во град ски 
сре ди ни.

Шкот ска та фир ма „НВТ груп“, во 
со ра бо тка со „Оун енер џи со лушнс“, 
стои зад овој про ект. Ка ко по че-
ток на за ед нич киот про ект, двете 
фирми ве ќе има ат соз да де но 25 ра-
бот ни ме ста, а на дол го ро чен план 
има ат про е кти ра но де ка со сѐ по-
ши ро ка та при ме на на овој кон цепт 
ќе има ат по тре ба од 300 вра бо те ни 
во на ред ни те три го ди ни.

Ре зул та тот се оче ку ва да би де 
еле ктрич на енер ги ја до би е на 
од ве тер што ќе оди ди рект но 
во на ци о нал на та мре жа за еле-
ктрич на енер ги ја и ќе ги под-
др жу ва град ски те еле ктрич ни 
мре жи, кои и та ка се пре оп то-
ва ре ни, осо бе но во зим ски те 
ме се ци. Спо ред овие две ком-
па нии, се ко ја ва ква тур би на 
по ста ве на на улич на све тил ка 
мо же зна чи тел но да ја на ма-
ли еми си ја та на јаг ле род ни 
че стич ки во ат мо сфе ра та.

До го во рот ме ѓу овие две фир-
ми е дол го ро чен, со вре ме тра-
е ње од 15 го ди ни, и вре ди 3,5 
ми ли о ни фун ти, што и тоа ка ко 
да ва до пол ни тел на си гур ност 
и по твр ду ва де ка ста ну ва збор 
за иде ја  и за кон цепт што ова 
парт нерс тво е ре ше но и по-
све те но да ги ре а ли зи ра. Тој 
вклу чу ва и ре ло ци ра ње на зе-
ле на та „Оун енер џи со лушнс“ 
од Глаз гов во ка па ци те ти те на 
„НВТ груп“ во Бел шил, Се ве рен 
Лан ка шир.

За овој за ед нич ки про ект Сти-
вен Парк Бра ун, ге не рал ни от 
ди ре ктор на „НБТ груп“, ве ли 
де ка со си гур ност ќе има ре-
зул тат.

- Има ме од лич на исто ри ја во 
со ра бо тка та со но ви и перс-
пе ктив ни ком па нии. Ве ру ва-
ме во на ши от про ект со „Оун 
енер џи со лушнс“ и си гу рен 
сум де ка ќе ста не ме зна ча ен 
фа ктор во по ле то на ком па-
нии што соз да ва ат про е кти 
ос но ва ни на об нов ли ви из во-
ри во Ве ли ка бри та ни ја, па 
и по ши ро ко - из ја вил Бра ун.

Две те ком па нии се сог ла су ва-
ат де ка овој про ект мо же да се 
пре тво ри во огро мен биз нис и 
да се про ши ри во це ло то Обе ди-
не то Кралс тво, па и по ши ро ко, 
во це ли от свет. Спо ред нив ни те 
по да то ци, са мо во Ве ли ка Бри-
та ни ја има око лу 10 ми ли о ни 
улич ни све тил ки од кои по ве ќе 
од 20 про цен ти се по вол ни за 
мон ти ра ње ми ни-тур би ни на 
ве тер, што са мо по се бе е до во-
лен факт де ка ста ну ва збор за 
прос пе ри те тен про ект, кој има 
огро мен по тен ци јал. 

Са ми от факт што го лем број 
гра до ви во све тот има ат проб-
ле ми со не до стиг од еле ктрич на 
енер ги ја за вре ме на зим ски-
те ме се ци, за оче ку ва ње е го-
лем број град ски упра ви да ја 
разг ле да ат мож ност за про из-
водс тво на еле ктрич на енер-
ги ја пре ку град ски те све тил ки. 
Парт нер ски те ком па нии ве ќе 
има ле по зи тив ни со ста но ци и 
ди ску сии со прет став ни ци од 
по ве ќе гра до ви од Ме кси ко, Ир-
ска, Ка на да и од Јуж на Афри ка, 
кои се за ин те ре си ра ни за ин-
ста ли ра ње на овие си сте ми. 

Тур би ни те на ве тер што про из
ве ду ва ат еле ктрич на енер ги ја 
отсе ко гаш би ле по ста ву ва ни на 
по себ ни ме ста и об ла сти, кои се 
на ре ку ва ат пар ко ви или фар ми, 
а тие ме ста нај че сто се ло ци ра ни 
на стра на од град ски те сре ди ни, 
за по тоа еле ктрич на та енер ги ја 
од нив да се пре не се на ме ста та 
за кои е на ме не та

ќЕ ПРО Из вЕ Ду ва ат СтРу ја 
На гРаД СкИ тЕ уЛИ цИ
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РеТРИвеРоТ ШТо УжИвА  
дА ГУШКА НеПоЗНАТИ ЛУѓе
Во челси, Њујорк, живее Лобутина, не-
одоливиот златен ретривер. Името ѝ е 
дадено според францускиот дизајнер на 
чевли, а секој ден поминува по два часа 
во шетање и во прегрнување на сите 
луѓе што ќе ги сретне на улица.

� Шетањето со неа не е обично ше-
тање, туку шетање за делење преграт-
ки - вели 45-годишниот сопственик, 
Фернандез чавез.

� Многу луѓе велат дека нејзината 
прегратка знае да им го направи 
денот поубав, посебно кога имале 
непријатни моменти на работа - до-
дава тoj.

Сè почнало на Валентајн уште во 2014 
година кога сопственикот ја прекинал 
врската, а Лобутина била тука за да 
го теши.

� Почна да седи со двете предни шепи 
нагоре и да ме прегрнува со нив - 
објаснува сопственикот.

Златниот Ретривер е расно куче, посебно 
тренирано за лов - да му го носи пленот 
на ловџијата. Исто така, овие кучиња се 
многу добри пливачи. Златниот ретри-
вер потекнува од Шкотска. Со текот на 
времето, покрај тоа што е тренирано за 
лов, ова куче, со својата интелегенција 
и желба за друштво, стана и омилено 
фамилијарно куче во светот. �

ЧУвАЈТе Го овА 
Цвеќе доМА, 
ЗАМеНУвА деСеТИНА 
АНТИБИоТИЦИ
Каланхоето е лековито растение  
со антиинфламаторно, антисептич-
ко и тонизирачко дејство. Тоа е и 
силен стимулатор на регенерација-
та на ткивата

Каланхоето не е отровно, откако ќе 
достигне висина од 40 сантиметри и 
долниот дел ќе згусне, може со него 
да исчистите и излекувате рани, а на-
малува и воспаленија. Особено добри 
резултати се добиваат при лекување 
изгореници.

Свежи, измиени и насечени листови, сок 
од каланхое, тинктура од растението 
служат за лекување рани, чиреви, вос-
паленија и др. Од каланхое може да се 
добијат и капки.

При изгореници растението се меша со 
изматена белка и се нанесува на изгоре-
ното место. Благодатите од ова растение 
ќе ви заменат многу антибиотици во 
домот и ќе бидете благодарни што го 
чувате и негувате.�

Уредувањето на 
домот го открива 
карактерот
Дали некогаш сте размислу-

вале за тоа дека начинот 
на уредување на сопстве-

ниот дом многу зборува за ва-
шиот карактер? Изборот на бои, 
стилот и одредени елементи во 
просторот ги откриваат скло-
ностите и карактеристиките за 
кои, можеби, и не сте свесни.

Постојат уште просторни пара-
метри што можат да го откријат 
вашиот карактер, но и овие се со-
сема доволно да научите нешто 
за себе и за личностите што ви 
се блиски.

Избор на бои
Црвената боја е најсилна и ја из-
бираат лицата со цврст карак-
тер, желни за возбуди и за акција, 
како и топлите и срдечни лица.

Зелената ја избираат смирените 
лица и тие што тежнеат кон по-
малку активности и отпуштање.

Розовата се поврзува со лицата 
што се среќни, срдечни и до-
верливи.

Сината боја ја сакаат мирните 
и тивки личности и тие на кои 
домот им е оаза на мир.

Жолтата боја отсликува отворе-
на, позитивна и оптимистички 
настроена личност.

Кафените тонови ги избираат 
поединци што сакаат комоција 
и задоволство.

Виолетовата открива личност 
што тежнее кон отменост, ви-
сока положба и луксуз.

Портокаловата боја ја избираат 
тие што ја сакаат активноста, 
топлината и позитивните ви-
брации.

Црната е карактеристика на 
храбрите, софистицирани и 
елегантни личности.

Белата се поврзува со верните и 
посветени личности.

Избор на стил
Амбиенталниот стил во ва-
шиот дом открива дека сте 
отпуштена личност, која не се 
интересира за туѓиот живот. На 
овие личности желбата не им е 
да се истакнат туку да ужива-
ат во сопствениот свет со се-
мејството и со пријателите.

Рустикалниот стил открива 
вљубеници во природата и ро-
мантични души, кои расположе-
нието од секојдневниот живот 
го внесуваат и во домот.

Ретростилот го сакаат тие лич-
ностите што имаат поголема 
доза на елеганција во себе, па 
со раскошот на минатото сакаат 
да ја истакнат својата позиција 
во општеството.

Минимализам е типичен избор 
на практичните и деловни луѓе, 
кои сакаат ред и прегледност. 
Овој стил е карактеристичен за 
типичните претставници на бр-
зиот и современ начин на живот.

Едноличните тонови и мате-
ријали укажуваат на личност 
што не сака да е во центар на 
вниманието, туку е насочена 
кон себе.

Разновидноста на бои и на мате-
ријали ги карактеризира актив-
ните и љубопитни личности, кои 
тешко може да се смират.

Во големи, отворени и поврза-
ни простории со многу светли-
на уживаат тие што се отворени 
за запознавање нови луѓе, дру-
жење и за прифаќање ризици и 
што се искрени.

Тие, пак, што сакаат мали прос-
тории, малку светлина, затво-
рени врати и одвоени функцио-
нални делови во станот носат 
во себе несигурност и страв, 
повлеченост и нагласена ин-
дивидуалност.

Амбиенталната светлина ја 
сакаат креативните личности, 
за разлика од тие со порацио-
нални ставови, кои најчесто ко-
ристат централно осветлување.
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„Егејско“, кои се вистинско богатство за 
телото и за духот. Многу наши играор-
ни групи преку целата година примаат 
и нови членови и луѓе што сакаат само 
рекративно да се занимаваат со играње на 
македонските ора. Сите играорни друштва 
од нашата држава се делат на младински, 
академски и на професионални друштва и 
учествуваат на многу фестивали во светот 
и ги освојуваат највисоките награди.

Прво и единствено професионално 
друштво во Република Македонија е „Та-

нец“ во кое, покрај професионални 
играорци, членуваат и музичари и 
пејачи на македонски традиционални 
народни песни.

Танец е редовен учесник на мно-
губројни натпревари во светот, 
освојува голем број награди и, се-
како, одржува самостојни концерти, 
кои траат и по неколку часови и ја 
фасцинираат публиката. 

вид комуникација. Во светот едни од 
најпознатите танци се јужноамерикан-
ските, како танго, самба, румба, ча ча ча 
и многу други.

Овие танци се распространети низ 
целиот свет, како и во Македонија, и 
многу приврзаници на овој вид забава 
и рекреација ги практикуваат токму овие 
танци и се организираат во групи што ги 
води инструктор и ги покажува основни-
те чекори. Музиката на која се играат 
овие танци сама по себе е одлична за 
слушање и е позитивна и затоа постојат 
сѐ повеќе такви училишта и кај нас.

На европскиот континент и во Азија како 
вид рекреација се користат игри и ора на 
традиционални музички тактови и песни.

Во нашата држава постојат голем број 
играорни групи во кои можат да се на-
учат речиси сите македонски ора, нив-
ните чекори и движења. Традицијата на 
ваквите игри и ора е олицетворение на 

рекреациjа

ТанцоТ е средсТво за рекреација во многу кулТури
Т анцот е еден вид уметност што, всуш-

ност, е движење на телото по некој 
ритам, најчесто музика, и претставува 

емоционално изразување, друштвена инте-
ракција или уметност.

Танцот, кој секој народ го има во својата 
историја, исто така, се користи за да се оп-
ише некаква комуникација, најчесто меѓу 
луѓето и животните.

Играњето како начин на комуникација или, 
во сегашно време, како рекреација, се прет-
поставува дека почнало многу одамна, од-
носно уште 15.000 години пр.н.е..

Познато е дека сите земји во светот имаат 
свој традиционален танц, кој се развивал 
како што одминувале годините. И сега, во 
денешно време, многу танци се модифи-
куваат за да можат да претставуваат еден 

сето духовно богатство што може да 
го презентира една земја. Во Маке-
донија таа овозможува да се зачува, 
негува и афирмира културниот иден-
титет на Македонците.

Покрај овие карактеристики, игра-
орните групи во нашата држава и 
таквите друштва на иселениците низ 
целиот свет овозможуваат дружење 
и рекреација на играчи од двата 
пола од најразлична возраст. Ма-
кедонските ора понекогаш бараат 
малку подобра физичка подготовка 
бидејќи имаат многу тешки чекори, 
траат долго, а понекогаш темпото е 
многу силно.

Двапати до трипати неделно да се 
играат „Калајџиско“, „Невестинско“, 
„Пајдушко“, „Тешкото“, „Повардарие“, 
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 Ме та лург го за вр ши на ста-
пот во Ли га та на шам пи о ни-
те ка де што за еден бод не 
ус пе а  да го обез бе ди вто ро то 
ме сто во гру па та. Кол ку на-
ста пи те во ова нат пре ва ру-
ва ње и во СЕхА-ли га та, кои 
сле ду ва ат, се од по мош за да 
здо би еш искус тво ка ко млад 
играч и за да се од ме рат си-
ли те со европ ска та ели та?
ВЕЛКОВСКИ: Tие се мно гу бит-
ни нат пре ва ри би деј ќи та му, 
на ви сти на, има до бри еки пи и 
си те са ка ат да се нат пре ва ру-
ва ат. Откако си оти де Бра јо виќ 
до би вам по го ле ма шан са и се 
на де вам де ка до бро ја ко ри-
стам. Пре ку гре шки те се учи и 
се здо би ва искус тво. За вр шив ме 
тре ти и мал ку не до сти га ше да 
се пла си ра ме на вто ро то ме сто. 
Се на де вам де ка в го ди на ќе би-
де ме уште по до бри.

 Ме та лург по ле ка, но си гур-
но ста ну ва пре поз нат ли во 
име за мла ди и та лен ти ра ни 
игра чи во Евро па ка де што 
мно гу го ле ми клу бо ви ба ра-
ат по тен ци јал ни за си лу ва-
ња. Ка ко член на клу бот уште 
од мла дин ски те ка те го рии, 
кажи ни што го пра ви клу-
бот по се бен во ра бо та та со 
мла ди те, што му овоз мо жу ва 
са мо стој но да раз вие мла ди 
и ква ли тет ни игра чи?
ВЕЛКОВСКИ: Мо же да се ка-
же де ка тај на та е во на пор-
на та и ин тен зив на ра бо та со 
игра чи те уште од ма ли но зе. 
Со чер вар се ра бо ти мно гу на-
пор но, ре чи си се ко гаш има ме 
по два тре нин га днев но, плус 
им се да ва и го ле ма шан са на 
мла ди те игра чи. Уште од пом-
ла ди ка те го рии ги зе ма ат на 

тре нин зи, ги под го тву ва ат за 
по на та му и по тоа, ко га ќе со-
зре ат, им се да ва шан са и на 
нат пре ва ри те. Мис лам де ка 
тоа е клуч ни от фа ктор би деј-
ќи со та кви от на чин на ра бо та 
очиг лед но е де ка из ле гу ва ат 
мла ди та лен ти и има ре зул тат.

 Иа ко не бе ше дел од се ни ор-
ски от со став  на пос лед ни те 
две го ле ми пр венс тва, има-
ше мож ност да ги ра бо тиш 
под го то вки те и со чер вар и 
со Обр ван. Кол ку ра бо та та и 
тре ни ра ње то со по и скус ни те 
ре пре зен та тив ци ти по ма га 
да ја над гра диш сво ја та игра 
и да „укра деш“ не кој по тег 
од нив?
ВЕЛКОВСКИ: На ви сти на, по-
ма га мно гу, по себ но по ра ди 

тоа што на мо ја та по зи ци ја 
е Ки ре Ла за ров, кој е еден од 
нај до бри те дес ни бе ко ви во 
све тот. Мо же мно гу да се на у чи, 
ни по ма га ат ни да ва ат со ве-
ти би деј ќи тие се по и скус ни 
и лес но за бе ле жу ва ат што ти 
не до сти га, на што тре ба да ра-
бо тиш и мо жам да ка жам де ка 
мно гу ко ри сти.

 Ма ке дон ска та мла дин ска 
ре пре зен та ци ја, мо же би, по-
те шко од оче ку ва но то, ус пеа 
да обез бе ди плас ман на Свет-
ско то пр венс тво во Ал жир. 
Кои се оче ку ва ња та и жел-
би те од овој тур нир?
ВЕЛКОВСКИ: Скло пе ни сме до-
бро во таа мла дин ска ре пре-
зен та ци ја и за ед но сме уште од 
де ца. По го ле ми от дел игра ме 

Свет ско то првенство во Ал жир мо же да би де 
тре та сре ќа за мла дин ска та ре пре зен та ци ја

Разговараше | Горан Зивчевски
Фото | Александар Ивановвски

тој е еден од не кол ку те мла ди и та лен ти ра ни ра ко ме та ри на 
Ме та лург во кои мно гу ми на ја гле да ат ма ке дон ска та ра ко мет
на ид ни на. Дел од клу бот од Авто ко ман да уште од мла дин ски те 
ка те го рии, дес ни от бек Мар тин вел ков ски на нај до бар мо жен 
на чин ги ко ри сти ми ну ти те и до вер ба та, кои сѐ по ве ќе ги до би
ва, и од не де ла во не де ла јас но мо же да се ви ди не го ви от на
пре док . тој за „ре пуб ли ка“ откри по ве ќе за тоа ка ко се ра бо ти 
со мла ди те во Ме та лург, ка ко и за оче ку ва ња та од прет стој но то 
Свет ско мла дин ско пр венс тво во Ал жир

во Ме та лург, па и од та му до-
бро се поз на ва ме. Стиг нав ме 
до Ал жир по по те шки от пат. 
До се га два па ти сме би ле на 
Европ ско пр венс тво, но не 
сме на пра ви ле ус пех иа ко сме 
има ле по тен ци јал. Се на де вам 
де ка ова ќе би де тре та сре ќа и 
де ка ќе ус пе е ме да ја ми не ме 
груп на та фа за, па по на та му ќе 
ви ди ме.

 Кој тре нер би го изд во ил 
ка ко најз на ча ен за те бе, кој 
ти по мог нал најм но гу до се га 
во те кот на ка ри е ра та и да ли 
имаш играч што осо бе но те 
инс пи ри ра, го сле диш се ко ја 
не де ла и гле даш да на у чиш 
не што од не го ва та игра?
ВЕЛКОВСКИ: Кон крет но, не-
мам оми лен играч, ги гле дам и 
учам од по ве ќе дес ни бе ко ви, 
ги сле дам и гле дам ка ко игра ат 
и ка ко се со о чу ва ат во раз ни 
си ту а ции и ка ко се дви жат тие 
со мо и те фи зич ки пре дис по-
зи ции. Мо же да се ка же де ка 
Але ксан дар Јо виќ е тре нер што 
најм но гу ми по мог нал би деј ќи 
со не го ра бо там ре чи си осум 
го ди ни, а се га е по мош ник на 
Ли но. И, нор мал но, Ли но чер-
вар со кој се га ра бо ти ме во 
Ме та лург.

 Тво јот брат игра во од бра на-
та за ФК Вар дар. Ка ко се слу-
чи да се ре ши те за раз лич ни 
спор то ви и да ли по стои ри-
валс тво ме ѓу вас, за де ва ње 
по не кој по раз или слич но?
ВЕЛКОВСКИ: Тој ка ко по стар 
ре чи си две го ди ни, по ра но 
поч на да се за ни ма ва со спорт. 
Пр во тре ни ра ше ра ко мет, но 
по тоа про дол жи на фуд бал, а 
јас се ре шив за ра ко ме тот. Ри-
валс тво то најм но гу е изра зе но 
ко га игра ме „плеј стејшн“, а за 
нат пре ва ри те и пред нив са мо 
се бо дри ме и тоа е тоа. 

спОРТ интерВjуМАРТИН ВЕЛКОВСКИ, ДЕСЕН БЕК НА МЕТАЛУРГ И МАКЕДОНСКИ МЛАДИНСКИ РЕПРЕЗЕНТАТИВЕЦ
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�  25 февруари 1949 го ди на
 со закон на народното собрание 

на нР македонија е основан Уни-
верзитетот во скопје. со одржу-
вањето на првото Универзитетско 
собрание на 24.04.1949 година 
е означено раѓањето на универ-
зитетот како највисока научна и 
образовна институција во маке-
донија. Во 1969 година, при одбе-
лежувањето на 20-годишнината 
од работата на Универзитетот, 
тој го доби името Универзитет 
„Кирил и методиј“, а на 12.11.1992 
година, со одлука на Универзи-
тетскиот совет, Универзитетот 
„Кирил и методиј“ пред името 
на словенските просветители 
го доби и епитетот свети, значи 
„свети Кирил и методиј“.

�  25 февруари 1611 година
 Во Цариград е роден мехмед 

Зили или познатиот отомански 
патописец евлија челебија, кој 
патувал низ териториите на ото-
манската Империја и околните 
земји во период од четириесет 
години. Патописите на челебија 
се особено значајни за истори-
ографијата на македонија за овој 
период бидејќи истите даваат увид 
во нивниот изглед, дух и локалниот 
начин на живот во тоа време. 

�  26 февруари 2004 го ди на
 македонскиот претседател борис 

трајковски, шестчлена делегација 
и двајца пилоти загинаа при ури-
вањето на претседателскиот ави-
он „кингер“ 15 километри јужно од 
мостар.

�  26 февруари 1948 го ди на
 Во богданци е роден Ѓорѓи Коло-

зов,  еден од најпознатите актери 
во македонија, најзапаметен е по 
извонредните толкувања на разни 
типски ликови од народно тво-
рештво како цар, селанец, па дури 
и како Господ. од објавените до-
кументи во досието на Колозов се 
гледа дека тој бил следен уште од 
времето додека студирал. според 
овие записи, Колозов било обви-
нуван за наводно бугарофилство. 
Досието на Колозов е едно од 
деветнаесетте досиеја објавени 
за следење на уметниците Ристо 
Шишков, Гане тодоровски, Анте 
Поповски, миле неделковски.

 

ВремеПлоВ

д В О г л е д
ЗА ев: БеСП ЛАТ НИ оТ ПРе воЗ ПРе СТА НУ вА, ПеН ЗИ о Не РИ Те И  

СТУ деН ТИ Те БеСП ЛА ТНо ќе УЧАТ АЛ БАН СКИ

Но ва та вла да во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
ме ѓу СДСМ, ДУИ и Али јан са на Ал бан-

ци те ве ќе на го ле мо поч на да се под го тву ва, 
а на ши из во ри од раз го во ри те ме ѓу две те 
пар тии ин фор ми ра ат за нив ни от тек.

Отка ко За ев на Ал бан ци те во кам па ња та 
им по ну ди про ме на на Уста вот и ре де фи-
ни ра ње ка ко во вед во фе де ра ли за ци ја на 
Ма ке до ни ја, до би око лу 70.000 ал бан ски 
гла са, ме ѓу тоа тие не беа до вол ни за сам 
да на пра ви вла да.

За да мо же да со бе ре мно зинс тво по се ко ја 
це на и да фор ми ра вла да, За ев ре ши да ги 
при фа ти си те ба ра ња на ал бан ски те по-
тен ци јал ни ко а ли ци ски парт не ри, кои не 
беа ма ли имај ќи пред вид де ка тие мо раа 
да се по ка жат ка ко по го ле ми Ал бан ци од 
но ви от играч ме ѓу ал бан ски от еле кто рат. 
Тоа по драз би ра ше и при фа ќа ње на ос нов-
ни от пре дус лов да раз го ва ра ат со не го за 
фор ми ра ње вла да - дво ја зич ност на це ла та 
те ри то ри ја на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

Отка ко се по ја ви ја одре де ни сит ни проб ле-
ми за спро ве ду ва ње на овој план на СДСМ, 
ДУИ и Али јан са за Ал бан ци те, ка ко, на при-
мер, проб ле мот што 75% од лу ѓе то во Ма-
ке до ни ја не го збо ру ва ат ал бан ски от ја зик, 
со ре ше ние по втор но се ја ви иде о ло гот на 
дво ја зич на Ма ке до ни ја, Зо ран За ев.

� „Ви де те, точ но е тоа де ка е мал проб лем 
што 75% од гра ѓа ни те ќе мо ра да учат ал-
бан ски, но ни кој проб лем не е не реш лив 
ко га За ев тре ба да дој де на власт. Зна чи, 
ка ко пр ва мер ка ко ја ја пред ви ду ва ме што 
тре ба, зна чи, ит но да се на пра ви е ба рем 
пен зи о не ри те и мла ди те да го на у чат ал бан-
ски от ја зик. Па, за тоа па ри те кои до се га се 
фр лаа на бесп ла тен пре воз за овие гра ѓа ни 
се га ќе се иско ри стат за бесп лат ни ча со ви 
по ал бан ски ја зик кој ќе мо же да го на у чат 
мла ди те и ста ри те, за да мо же да им би де 
жи во тот по ле сен отка ко ќе ја на пра ви ме 
Ма ке до ни ја дво ја зич на“, из ја ви За ев. 

� „До ста се во зеа по авто бу си бесп лат но 
ста ри те и мла ди те. Од тоа не ма фај де. Се-

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

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

га мал ку тре ба да учат би деј ќи зна е ње то 
ал бан ски е си ла и моќ за ме не“, до да де тој.

Спо ред не го, и во дру ги те гра до ви, ка ко 
При леп, Бе ро во, Ма ке дон ска Ка ме ни ца, Ге-
вге ли ја, Ма ке дон ски Брод, ка де што ре чи си 
не жи вее ал бан ско на се ле ние, мо же да се 
нај де ре ше ние ка ко по бр зо на се ле ни е то 
ќе го на у чи ал бан ски от ја зик.

� „Зна чи, ка ко што се до го во рив ме, ние но-
ви те парт не ри во вла да та, во оп шти ни те 
ка де што не ма бесп ла тен пре воз за пен зи-
о не ри и сту ден ти и не мо же тие па ри да ги 
иско ри сти ме за ча со ви, ќе ги уки не ме по-
ка чу ва ња та на пен зи и те за пен зи о не ри те и 
сту дент ски те сти пен дии, па ете, од тие па ри 
ќе се пла ќа ат про фе со ри да ги учат Ма ке-
дон ци те ал бан ски ја зик би деј ќи та ка тре ба 
за да гра ди ме со жи вот. Пла ни ра ме и да ги 
зго ле ми ме пар ти ци па ци и те за сту ди ра ње 
за да има ме уште по ве ќе па ри за про фе со ри 
по ал бан ски во це ла др жа ва“, до да де тој.

Во па кет-мер ки те, по крај овие, се пла ни ра 
и уки ну ва ње на зем јо дел ски те суб вен-
ции за ал бан ски да на у чат зем јо дел ци те, 
на ма лу ва ње на про сеч на та пла та за и ад-
ми ни стра ци ја та да на у чи ал бан ски, а се 
раз мис лу ва и зго ле му ва ње на ДДВ од 18% 
на 26% за да мо же и при ват ни от се ктор 
по лес но да се ин те гри ра во но во то ма ке-
дон ско оп штес тво скро е но спо ред пла нот 
на За ев за до а ѓа ње на власт.

� „Зна чи сѐ што пра ви ме е во рам ки те на 
Уста вот и на тоа што За ев, зна чи јас ка ко 
ли дер на овој про цес тре ба да би дам на 
власт би деј ќи Гос под ме не ме црп на од ни ва 
ток му по ра ди ова, да би дам пред вод ник на 
но ва та Ма ке до ни ја ко ја ќе ста не дво ја зич на, 
ка ко во вед во кан то ни за ци ја, фе де ра ли за-
ци ја и по дел ба на зем ја та на по ма ли един ки 
би деј ќи та ка по ар но ќе си функ ци о ни ра ат, 
ва ка во го ле ма зем ја мно гу е по те шко“, по-
јас ну ва За ев.

� „Ете, ви де те кол ку им е по до бро на Ма ке-
дон ци те во Стру га, Ки че во отка ко ги пре-
крои СДСМ оп шти ни те во 2004 го ди на за да 

има ат ал бан ски гра до на чал ни ци. Се га си те 
ужи ва ат во со жи во тот, стан дар дот и ква ли-
те тот на жи ве е ње им е по до брен 500% и 
на се ка де се ши ри љу бов, мир и раз би ра ње. 
Ако е по треб но, и ќе на пра ви ме на се лу ва ње 
на жи те ли од Ко со во и Ал ба ни ја во До јран, 
Пех че во, Ви ни ца и дру ги те оп шти ни со за-
ста ре ни сфа ќа ња, за по лес но да се адап-
ти ра ат на но ви от изг лед на Ма ке до ни ја“, 
со оп шту ва ли де рот на СДСМ, Зо ран За ев.

Тој ве ли де ка со ну ва Ма ке до ни ја да ста не 
Швај ца ри ја на Бал ка нот.

� „Јас ве ту вам де ка Ма ке до ни ја ќе би де ка ко 
Швај ца ри ја, зна чи со ну вам да се по де ли зем-
ја та на не кол ку кан то ни и то гаш си гур но 
си те ќе има ме по 4-5 ил ја ди евра пла та, ете 
Швај ца ри ја е по де ле на, па има ат мно гу ви-
со ки при ма ња. Тоа е единс тве ни от на чин во 
Ма ке до ни ја да се жи вее по до бро. Не тре ба 
пре ку стран ски ин ве сти ции и вло жу ва ња да 
се по ди га стан дар дот. Тоа е ре тро град но и 
за ста ре но. Тре ба да се кан то ни зи ра зем ја та, 
тоа е па тот до на пре до кот“, за вр ши За ев.

Не го ва та из ја ва на и де на гро мог ла сен ап-
ла уз ме ѓу на со бра ни от на род во Ма ла Ре-
чи ца. Најг лас на бе ше на ви вач ка та гру па на 
Шкен ди ја чиј што на ви вач е ток му За ев, со 
ко ја ли де рот на СДСМ за ед нич ки го за па ли 
ма ке дон ско то зна ме ка ко ста ро мод но зна-
ме кое не од го ва ра на изг ле дот на но ва та 
Ма ке до ни ја, сим бо лич но нај а ву вај ќи де-
ка пос ле ја зи кот, за ед но со ра бот на гру па 
од „Ба ли сти те“ на Шкен ди ја ќе ра бо тат на 
ски ци за но во зна ме, др жа вен грб и хим на.

За таа цел во Те тов ско ве ќе е рас пи шан 
кон курс за но во зна ме на Ма ке до ни ја на 
кој мо же да учес тву ва ат си те на ви ва чи на 
Шкен ди ја кои ед наш ве ќе го за па ли ле ма-
ке дон ско то др жав но зна ме и за тоа при ло-
жи ле до каз во фор ма на сли ка .�
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# 500 гр кори за пита

За фил ќе ви треба:

# 500 гр печурки

# 2 моркова

# 1 главица кромид

# 3 страка праз

# 200 гр ориз

# 500 гр спанаќ

# 100 мл масло

# 150 мл газирана вода

# сол, црн пипер,оригано, 
комбиниран зачин

# Оризот сварете го во раз-
мер еден наспроти четири. 
Измијте го со студена вода 
и оставете го да се олади.

# Исечкајте ги кромидот и 
печурките, а морковите 
изрендајте ги.

# На масло испржете ги кро-
мидот и печурките, додајте 
ги морковите, па динсту-
вајте додека не испари 
водата што ќе ја испуштат.

# Празот ситно исечкајте го 
и испржете го.

# Спанаќот измијте го, исеч-
кајте го и попарете го со 
врела вод. Потоа процеде-
те го.

# Сварениот ориз поделете 
го на три дела. Првиот дел 
додајте го во печурките, 
вториот во празот и трети-
от дел во спанаќот, а потоа 
зачинете по вкус.

# Филовите поделете ги на 
четири дела.

# Измешајте го маслото со 
газирана вода.

# Корите поделете ги на че-
тири дела.

# Првите две кори премач-
кајте ги со смесата од мас-
ло и од вода.

# Потоа ставете од филот 
со спанаќ. Премачкајте ја 
третата кора и ставете фил 
од печурки. Премачкајте ја 
четвртата кора и ставете 
од филот со праз. Направе-
те ролат. Повторете со ос-
татокот од корите и фило-
вите, за да добиете четири 
ролати. Редете ги во тавата 
подмачкана со масло.

# Премачкајте ги со масло и 
попрскајте ги со сусам или 
семиња по желба.

# Печете на 200 степени 30 
минути. Кога питата ќе се 
испече, оставете ја да се 
излади 15 минути, потоа 
сервирајте.

ПОДгОтОвка: 

СОСтОJкИ:

СО вЕт: Доколку подготовката со три фила 
ви е премногу сложена, подгответе ја 
питата со само еден или два од филовите.

 Посна пита со  
три фила

Посна пита со три фила од печурки, спанаќ, 
праз и ориз. Има повеќе состојки, но ова е 
прекрасна комбинација на вкусови.
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